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पपररििच्च्छछेेद्द्  -११ 

पपररििचचयय 

११  पपृषृ्ठष्ठभभूमूम  िःिः 

११..११  ऐऐममििहहााममििकक  ििथथाा  ििाा  ााजजििककिःिः  

विश्वको ििोच्ि जिखि िगि ाथाको काख ा अिजथथि िीि िवहदले औपमििेमिक िजििँग लडेि 
थििन्त्र ि अकु्षण्ण िाखेको िािवभौ ित्ता िम्पन्न देि िपेालका आददिािी िििामि भौगोमलक रुप ा 
वह ाल, पहाड, ििाई ि मभमर ििाई ा बिोबाि गदवछि ्। िाविय ििगणिा २०६८ अििुाि आददिािी 
िििामिको िििंख्या ३५.८१ प्रमििि छ । आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि 
(२०५८) अििुाि ५९ आददिािी िििामि िूचीकृि छि ्ि म मि २०७७।०२।०५ को िािपर 
अििुाि यो िंख्या ६० पगेुको छ । २०६८ को िथयांक ा िेपाल ा बोमलिे १२३ भाषा उल्लेख 
छ िि भाषा आयोग ि मर.वि.भाषा विज्ञाि विभागले १२९ भाषा दािी गिेको छ । यी  ध्य े
दईुमिहाई भन्त्दा बढी भाषा आददिािी िििामिले बोल्दछि ्। भाषा, िंथकृमि, ध व ि िंथकािको दृविले 
ि दृ्द आददिािी िििामि ि दुायको विविधिाले िेपाललाई " ािििास्त्र अध्ययिको प्रयोगिाला" ि 
"ि�ि�ी फूलबािी" हो भमिन्त्छ । 

आदद  कालदेजख ि िा ूलक ि ािको वििषेिा भएको आददिािी िििामि ि दुायलाई पवहलो 
मलजखि कािूि  लुकुी ऐि, १९१० ले िाि विभािि गिी विभेद ग¥यो । त्यि पमछका िंविधाि ि 
कािूिहरु िैधामिक कािूि (२००४), अन्त्िरि  िािि विधाि (२००७), िेपालको िंविधाि 

(२०१५), िेपाल अमधिाज्यको िंविधाि (२०१९), िेपाल अमधिाज्यको िंविधाि (२०४७) ि  लुकी 
ऐि, २०२० ले पमि विभेदलाई मििन्त्िििा ददएपमछ आददिािी िििामिले विभेदको विरुद्द िंघषव    

गिे । िििाले गिेका हिेक क्राजन्त्ि ि आन्त्दोलि, िाणा िािि विरुद्दको (२००७), बहदुलीय 
व्यिथथा पिुिः थथापिा (२०४६) ि गणिन्त्र थथापिाको लामग िाििन्त्र विरुद्दको ििस्त्र यदु्द ि 
िि आन्त्दोलि (२०६३/६३)  ा आददिािी िििामिको बमलदािपूणव योगदाि छ । आन्त्िरिक 
लोकिन्त्र ि थििन्त्रिाको लामग िािीय पवहचाि, ध व िंथकृमिको िंिक्षण, भावषक िथा धाम वक 
थििन्त्रिा ि ि ाििाको लामग विगि ा आददिािी िििामिले गिेको िंघषवको परिणा  आिको 
ि ािपुामिक, ि ाििेी ध व मििपेक्ष,  िंघीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र हो ।  
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व्यिथथा परिििविको आन्त्दोलि ा िहभागी भएपमि िािि िञ्चालि ा वकिािाकृि हुँदा परिििविको 
फल आददिािी िििामििम्  पगेुि । "चाि िाि छजत्ति िणवको िाझा फूलबािी" भने्न "ददव्योपदेि" 
को भाििा विपरिि देिलाई एकल भाषा ि ध वको िीमिले ”िागबािी” िथिो बिायो । पञ्चायिी 
प्रिािन्त्रको "हाम्रो िािा हाम्रो देि, एउटा भाषा एउटा भेष" भने्न िािाले पवहचािलाई मििथकाि  

ग¥यो । बहिुामि, बहभुावषक, िहधुाम वक ि बहिुांथकृमिक देिलाई बहलुदल (िेपाल अमधिाज्यको 
िंविधाि, २०४७) ले ”वहन्त्द ुअमधिाज्य ा” परिणि ग¥यो । यथिो व्यिथथाले आददिािी िििामिलाई 
ि वृद्दमिि होइि विभेद ि अि ाििामिि धकेल्यो ि यिको विरुद्द िंगदिि रुप ा ििस्त्र विद्रोह ा 
पमि िहभागी हिु िाध्य ििायो । िंघषव ि आन्त्दोलिले िीमि मि ावण ि कायवन्त्ियि ा ि ािपुामिक 
िहभामगिा, िािीय थििािि, आत् मिणवयको अमधकाि, िंघीयिा ि थिायत्तिाको  ाग ग¥यो । 
आन्त्दोलिको  ाग िम्बोधि गिव अन्त्िरि  िंविधाि (२०६३) ले िंविधाििभा (२०६५ ि ०७०) 
 ा आददिािी िििामिलाई ि ािपुामिक प्रमिमिमधत्ि गिाई िेपालको िंविधाि (२०७२) िािी भयो 
ि िंविधािले ददएको आददिािी िििामिको अमधकाि िम्बोधि गिव िजििाली िंिैधामिक मिकायको 
आिश्यकिा  हििु भई आददिािी िििामि आयोगको व्यिथथा िेपालको िंविधाि २०७२ को  
धािा २६१  ा गरिएको हो । िंविधाि अििुाि िंघ, ७ प्रदेि ि ७५३ थथािीय िहले िािि 
व्यिथथा िञ्चालि गिेका छि ् । िािि व्यिथथा ा आददिािी िििामि अमधकािको िंिक्षण ि 
पवहचाि िवहि ि ािपुामि प्रमिमिमधत्ि गिी ि दृ्द िेपाल बिाउि ेआयोगको  खु्य लक्ष ि उ�शे्य  

हो ।  

११..२२.. ििंंििैैधधााममििकक  ििथथाा  ककााििूूििीीिःिः   

िेपालको िंविधाि (२०७२) ले विभेदिवहि ि िा ूलक ि ािको परिकल्पिा गिेको छ । 
िंविधािको प्रथिाििा ै ”हा ी ििावभौ ित्ता िम्पन्न िेपाली िििा, थििन्त्रिा, थिाधीििा, थिायत्तिा ि 
थििाििको अमधकािलाई आत् िाि ्गदै,.. ििआन्त्दोलि, ििस्त्र िंघषव, त्याग ि बमलदािको थ िणगदै 
एकात् क िाज्यव्यिथथाले ििृिा गिेका िबै प्रकािका विभेद ि उत्पीडिको अन्त्त्य गदै,  बहिुािीय,  

बहभुावषक, बहधुाम वक,  बहिुांथकृमिक वििेषिालाई आत् िाि ् गिी िा ाजिक िांथकृमिक, भावषक, 

धाम वक विभेद अन्त्त्य गिी िा ाजिक न्त्याय िमुिजिि गिव ि ािपुामिक ि ाििेी ि िहभामगिा ूलक 
िंघीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात् क िाििको  ाध्य åfिा िाजन्त्ि ि ि वृद्दको आकाँक्षा पूिा गिव यो 
िंविधाि िािी गदवछौं” भने्न उल्लेख गरिएको छ । 
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थिायत्तिा ि थििाििको अमधकािलाई आत् िाि गदै बहिुािीय, बहधुाम वक ि बहिुांथकृमिक 
वििेषिालाई िंविधािले थिीकािेको छ, ििु यि अजघ थिीकािेको मथएि । िाज्यको मिदेिक 
मिद्दान्त्ि ा थथािीय थिायत्तिा, िािि व्यिथथा ा ि ािपुामिक मिद्दान्त्िलाई आत् िाि गिे ि ध व 
िंथकाि लगायि िबै प्रकािका विभेद, िोषण ि अन्त्यायको अन्त्त्य गिी ि िा ूलक ि ािको मि ावण 
गिे िाज्यको िा ाजिक ि िांथकृमिक उ�ेश्य िहेको छ । िाज्यको िीमि अन्त्िगवि िा ाजिक ि 
िांथकृमिक रुपान्त्ििण गिव ध व, प्रथा पिम्पिा, रिमि िथा िंथकािका िा  ा हिुे विभेद, अि ाििा, 
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िंिक्षण ि विकाि गिे ि बहभुावषक िीमि अबलम्बि गिे व्यिथथा गिी आददिािी िििामिको भाषा, 
मलपी ि िँथकृमिको िंिक्षण ि प्रि4{ि गिुवपिे जिम् िेािी िाज्यले मलएको छ । अबको िाज्य 
ि ाििेी ि ािपुामिक हिुे छ । िाज्यिजिको प्रयोग िंघ,  प्रदेि ि थथािीय िहले िंविधाि ि 
कािूि ब ोजि  िा ाजिक िांथकृमिक आिक्षण िा आमथवक विकािका लामग वििषे, िंिजक्षि िा 
थिायत्त के्षर काय  गिे ि पवहचािको िंिक्षण गिे व्यिथथा छ । पवहचाि िवहि बाँच्ि पाउि े
अमधकाि िमुिजिि गिव अििि ि लाभको वििषे व्यिथथा, ििोकाि िाख्न े मिणवय ा िहभामगिा 
पिम्पिागि ज्ञाि, िीप, िंथकृमि ि अिभुिलाई िंिक्षण ि िंि4{िको व्यिथथा छ । िीमि मि ावणको 
िह प्रमिमिमधिभाको गिि ा ि ािपुामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि  दलले उम् ेदिािी दददा 
आददिािी िििामि ि िेबाट बन्त्द िूचीको आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउिे व्यिथथा छ ।  

िंिैधामिक अमधकाि कायावन्त्ियि िगिे ि दुायले प्रमिफल पाउि िक्दैि । िंविधािको कायावन्त्ियि 
िम्बजन्त्धि कािूिको मि ावण ि कायावन्त्ियि हो । िाज्य ि ि दुायको िहयोग ा कािूि कायावन्त्ियि 
गिाउिे जिम् िेािी आयोगको हो । हक अमधकाि िंिक्षणको लामग िंविधाि अििुाि ऐिको ििुव ा 
भएको छ । आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि २०५८ ि आददिािी िििामि आयोग 
ऐि २०७४ आददिािी िििामिकै लामग ििुव ा गरिएको कािूि हो । अन्त्य कािूि ा पमि 
आददिािी िििामिका हक अमधकाि िंिक्षणको व्यिथथा छ । िाििैमिक दल िम्बजन्त्ध ऐि 
२०७३, मििावचि आयोग ऐि २०७३, थथािीय मििावचि ऐि २०७३, िाविय िभा िदथय मििावचि 
ऐि २०७५ अ ूिव ि अपगु देजखन्त्छ । िाविय िभा िदथय मििावचि ऐि-२०७५  ा प्रत्यके 
प्रदेिबाट हिुे ८/८ ििा िदथयको मििावचि ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा      

छैि । िाविय िभा थथायी ि िबैको प्रमिमिमधत्ि हिु ेभएकोले यो “ि ाििेी िभा “ हो । यथिो 
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 हत्िपूणव िभा ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि अमििायव गिव ऐि िंिोधिको खाचँो छ । 
िाििीमिक दल िम्बन्त्धी ऐि २०७३ को दफा ५(१) च  ा कम्िी ा २१ िदथयीय केन्त्द्रीय 
िम मि ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि बािे  ौि छ । मििावचि ऐि ०७३  ा थपि व्यिथथा 
िहुँदा दलबाट आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि हिु ििक्िे अिथथा छ । मििावचि ऐि २०७३ 
 ा अल्पिंख्यक भने्न उल्लेख भएपमि आददिािी िििामि अल्पिंख्यकको बािे  ौि छ । जिल्ला 
ि न्त्िय िम मि ा  वहला,  दमलि ि अल्पिंख्यकलाई प्रमिमिमधत्ि गिाउिे भिे पमि आददिािी 
िििामिको व्यिथथा िभएकोले प्रमिमिमधत्िको लामग ऐि िंिोधि आिश्यक छ ।   

११..३३..  अअन्त्न्त्ििििाावववविियय  ििजजन्त्न्त्धध  ििम्म्झझौौििाा  िि  घघोोषषणणाािःिः   

आददिािी िििामिका अमधकाि िम्िद्द अन्त्ििावविय श्र  िम्बन्त्धी  हािजन्त्ध (ILO) िं. १६९, 

आददिािी िििामिको अमधकाि िम्बजन्त्ध िंयिु िाििंघीय घोषणा पर ि िैिीक विविधिा िम्बन्त्धी 
 हािजन्त्धलाई ििकािले अि ुोदि गरििकेकोले कायावन्त्ियिको लामग आिश्यक कािूि ि कायव 
योििा (Action Plan) ििुव ाको िरुिी छ । 

आददिािी िििामि ि दुायले चाहेको ि िंघषव ि िमलदािले  ागेका अमधकािको व्यिथथा ििव ाि 
अिथथा ा अपगु भए पमि आगा ी ददि ा िंविधाि ि कािूिले ददएको अमधकािलाई उपभोग ि 
िंिक्षण एिं िंिध्दवि गदै बाँकी उपलजव्धको लामग मििन्त्िि अगामड िढ्ि ुिरुिी छ । यिको लामग 
आयोगको िाथ िदैि आददिािी िििामि ि दुायलाई िहिे छ ।  

२२..  आआययोोगगककोो  गगिििि  प्रप्रववक्रक्रययाा 

िेपालको िंविधािको धािा २६१  ा आददिािी िििामि आयोगको व्यिथथा छ । आयोग ा 
अध्यक्ष ि चाि ििा िम्  िदथय िहिे व्यिथथा छ । अध्यक्ष ि िदथयको मियजुि िािपमिले 
िंिैधामिक परिषद्को मिफारिि ा ि पदािमध ६ िषवको हिुे व्यिथथा छ । आददिािी िििामि 
ि दुायको हक वहिको िंिक्षण, िंि4{ि िथा िििीकिण िा  ािि अमधकाि िा कािूिको के्षर ा 
कजम्ि ा दि िषव योगदाि गिेको,   ान्त्यिा प्राप्त विश्वविद्बालयिाट थिािक उपामध हामिल गिेको ि 
मियजुि हदुाको िखि कुि ै िाििीमिक दलको िदथय ििहेको व्यजि अध्यक्ष ि िदथयको लामग 
योग्य हिुेछ ।   
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आयोगको िाथ िदैि आददिािी िििामि ि दुायलाई िहिे छ ।  

२२..  आआययोोगगककोो  गगिििि  प्रप्रववक्रक्रययाा 

िेपालको िंविधािको धािा २६१  ा आददिािी िििामि आयोगको व्यिथथा छ । आयोग ा 
अध्यक्ष ि चाि ििा िम्  िदथय िहिे व्यिथथा छ । अध्यक्ष ि िदथयको मियजुि िािपमिले 
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कजम्ि ा दि िषव योगदाि गिेको,   ान्त्यिा प्राप्त विश्वविद्बालयिाट थिािक उपामध हामिल गिेको ि 
मियजुि हदुाको िखि कुि ै िाििीमिक दलको िदथय ििहेको व्यजि अध्यक्ष ि िदथयको लामग 
योग्य हिुेछ ।   

33..  आआययोोगगककोो  उउ��ेेेे यय 

आददिािी िििामि ि दुायको गौिि य ईमिहाि ि िंथकृमिको पवहचाि, हक, वहिको िंिक्षण ि 
िंिद्दवि िथा उिीहरूको िििीकिण गिुव आयोगको  खु्य उ�ेेय हो । 

44..  आआययोोगगककोो  ककाा  ,,  ककििववव्व्यय  िि  अअममधधककाािि 

आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ अििुाि आयोगको  खु्य का , किवव्य ि अमधकाि 
मिम्िाििुाि छ: 

१. आददिािी िििामि ि दुायको िम्िन्त्ध ा भएका िीमिगि िथा कािूिी व्यिथथा प्रभािकािी 
रुप ा कायावन्त्ियि भए िभएको अध्ययि अििुन्त्धाि गिी चाल्ि ु पिे कद का विषय ा 
ििकािलाई िझुाि ददिे ।  

२. आददिािी िििामि ि दुायिँग िम्बजन्त्धि िीमि िथा कायवक्र को ि ीक्षा, अिगु ि ि 
 ूल्याङ्कि गदै ििकािलाई ददएका िझुाि िथा मिफारििहरूको कायावन्त्ियिका िम्िन्त्ध ा 
अिगु ि गिे गिाउिे । 

३. भाषा, मलवप, इमिहाि, िंथकृमि, पिम्पिा, िावहत्य ि कलाको अध्ययि अििुन्त्धाि गिी िंिक्षण 
एिं विकािका कायवक्र  ििुव ा िवहि िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिुवका िाथै पिम्पिागि 
िीप, प्रविमध ि विजिि ज्ञािको िंिक्षण ि प्रि4{ि गिी व्यििावयक प्रयोग ा ल्याउि िहयोग 
गिे ।  

४. आददिािी िििामि ि दुायको उद्ग थथलको खोि अििुन्त्धाि गिी पिुािाजत्िक एिं 
ऐमिहामिक िंिचिा, िथि ु ि थथलहरूको िंिक्षण िथा िंि4{ि गिव िेपाल ििकािलाई 
मिफारिि गिे ।  

५. आददिािी िििामि ि दुायको पवहचािका िम्िन्त्ध ा विथििृ अध्ययि अििुन्त्धाि गिे ।                 

६. आददिािी िििामि ि दुायको भौमिक िथा अभौमिक िंथकृमि िंिक्षण ि िंि4{िका मिजम्ि 
िीविि िंग्राहलयको थथापिा एिं परिचालिको िम्िन्त्ध ा िीमि िथा कायवक्र  ििुव ा ि 
कायावन्त्ियका लामग िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे ।  
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७. आददिािी िििामि ि दुायको िििीकिणको लामग चेििा ूलक कायवक्र  िञ्चालि गिे ि 
ििकाि ि अन्त्य िंघ िंथथाहरूले िञ्चालि गिेका कायवक्र हरूको ि ीक्षा, अिगु ि ि 
 ूल्याङ्कि गिे । 

८. ि ूदाय प्रमि भएका िबै प्रकािका िोषणको अन्त्त्य गिव िििीकिणका कायवक्र हरू 
ििुव ा गिी ििकािलाई मिफारिि गिे । 

९. आमथवक िा िा ाजिक रुप ा पछामड पिेका व्यजिको विकाि ि िििीकिणका लामग 
वििेष कायवक्र  ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिव िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे । 

१०. आददिािी िििामि ि दुायको अमधकाि उल्लंघि गिे व्यजि िा िंथथाका विरु4 उििुी 
िंकलि गिी िो उपि छािविि िथा िहवककाि गिव िम्बजन्त्धि मिकाय ा मिफारिि गिे । 

११. आददिािी िििामि ि दुायको िम्िन्त्ध ा िपेाल पक्ष भएको अन्त्ििावविय िजन्त्ध िम्झौिा 
कायावन्त्ियिका लामग ििकािलाई मिफारिि गिे िा िझुाि ददिे । 

आयोगले आफ्िो का  काििाहीको िम्िन्त्ध ा आिश्यकिाअििुाि अन्त्य िंिैधामिक मिकाय, ििकािी 
कायावलय िा िािविमिक िंथथाहरूिँग ि न्त्िय िथा िहकायव गिव, िाय पिा िव मलि, वििेषज्ञ िेिा 
मलि ि िम मि िा कायवदल गिि गिव िक्िे पमि व्यिथथा छ । 
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७. आददिािी िििामि ि दुायको िििीकिणको लामग चेििा ूलक कायवक्र  िञ्चालि गिे ि 
ििकाि ि अन्त्य िंघ िंथथाहरूले िञ्चालि गिेका कायवक्र हरूको ि ीक्षा, अिगु ि ि 
 ूल्याङ्कि गिे । 

८. ि ूदाय प्रमि भएका िबै प्रकािका िोषणको अन्त्त्य गिव िििीकिणका कायवक्र हरू 
ििुव ा गिी ििकािलाई मिफारिि गिे । 

९. आमथवक िा िा ाजिक रुप ा पछामड पिेका व्यजिको विकाि ि िििीकिणका लामग 
वििेष कायवक्र  ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिव िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे । 

१०. आददिािी िििामि ि दुायको अमधकाि उल्लंघि गिे व्यजि िा िंथथाका विरु4 उििुी 
िंकलि गिी िो उपि छािविि िथा िहवककाि गिव िम्बजन्त्धि मिकाय ा मिफारिि गिे । 

११. आददिािी िििामि ि दुायको िम्िन्त्ध ा िेपाल पक्ष भएको अन्त्ििावविय िजन्त्ध िम्झौिा 
कायावन्त्ियिका लामग ििकािलाई मिफारिि गिे िा िझुाि ददिे । 

आयोगले आफ्िो का  काििाहीको िम्िन्त्ध ा आिश्यकिाअििुाि अन्त्य िंिैधामिक मिकाय, ििकािी 
कायावलय िा िािविमिक िंथथाहरूिँग ि न्त्िय िथा िहकायव गिव, िाय पिा िव मलि, वििेषज्ञ िेिा 
मलि ि िम मि िा कायवदल गिि गिव िक्िे पमि व्यिथथा छ । 

 

 
   

पपररििच्च्छछेेद्द्  --२२ 

आआददददििााििीी  ििििििााममिि  िि  ुदुदााययककोो  ििंंजजक्षक्षप्तप्त  पपररििचचयय 

२२..११  पपररििभभााषषाािःिः 

आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि, २०५८, को दफा २ (क) अििुाि आददिािी 
िििामि भन्नाले “आफ्िो  ािभृाषा ि पिम्पिागि िीमिरििाि, छुटै्ट िांथकृमिक पवहचाि, छुटै्ट िा ाजिक 
िंिचिा ि मलजखि िा अमलजखि इमिहाि भएको अििूुची ब ोजि को िामि िा ि दुाय िम्झि ु
पछव।” यो परिभाषाले  ािभृाषा, पिम्पिागि िीमिरििाि, िंथकृमि, िा ाजिक िंिचिा ि इमिहािलाई 
आददिािी िििामि पवहचािको  खु्य आधाि  ािेको छ । भाषा एउटा  हत्िपूणव आधाि भए पमि 
अन्त्य चाि आधािहरूको अभाि ा छुटै्ट आददिािी िििामिको पवहचाि काय  हिु िक्दैि । भाषा 
अमभव्यजिको  ाध्य  भएकाले बिाइििाइ, िोिगािी, अन्त्य भावषक ि ूहहरूिँगको िम्पकव , आधमुिक 
िञ्चाि  ाध्य हरूको प्रभाि आदद कािणबाट  ािभृाषा ा रुपान्त्ििण िथा भावषक भेदहरू देखापिे 
हनु्त्छ । कालान्त्िि ा एउटै भाषा ा देखापिेका भावषक भेदहरूले छुटै्ट भाषाको रुप ग्रहण गदवछ । 
वयिै प्रवक्रयाबाट  गि िामि ा िीििटा  ािभृाषाको विकाि भएको पाइन्त्छ ।  

आददिािी िििामि पवहचािको अको  हत्िपूणव आधाि पिम्पिागि रिमि रििाि हो । प्रत्यके िामि 
िा ि दुायको मभन्नमभन्न पिम्पिागि प्रथा,  चालचलि एिं िीमि मिय हरू प्रचलि ा िहेका   छि ्। 
हिेक िामि िा ि दुायको िंथकृमि ा पमि मभन्निाहरू छि ् । पिापूिवकालदेजख ि ाि ा चल्दै 
आएका आचाि व्यिहाि िथा लोकाचािको एउटा मिजिि  ान्त्यिा िै िंथकाि भएकाले त्यिलाई 
िा ाजिक  ूल्य ि  ान्त्यिाको रुप ा थिेच्छाले पालिा हुँदै आएको हनु्त्छ । िंथकाि कुिै पमि िामि 
िा ि दुायको विजिि पवहचाि हो । िंथकाि  ािि िीिि िैलीको एउटा  हत्िपूणव पक्ष हो भिे 
िीिि िैलीहरूको ि ग्रिा िै िंथकृमि हो । िन्त्द देजख  तृ्यिुम् का िबै  ाििीय व्यिहािहरू िा 
िंथकािहरू आ–आफ्िै िंथकृमि अििुाि िञ्चामलि हनु्त्छि ्।  ािि िीििका िन्त् , वििाह ि  तृ्य ु
िथिा प्र खु घटिाको केजन्त्द्रयिा ा विजिि खालका पद्दमि, रिमिमथमि, विश्वाि ि  ान्त्यिाको विकाि 
भएका हनु्त्छि ्। आददिािी िििामि पवहचािको अको  हत्िपूणव आधाि िा ाजिक िंिचिा हो । 

िैयजिक ि िैद्दाजन्त्िक चेििाबाट िा ाजिक िंिचिाको मि ावण हनु्त्छ । िाििीमि, कािूि, ध व ि 
दिवि िा ाजिक िंिचिाका  हत्िपूणव पाटो हिु ्। हिेक िामि िा ि दुायको िा ाजिक िंिचिा 
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अििुाि व्यजि, परििाि, िािेदाि, पेिा, पिम्पिागि िंथथा आदद िा ाजिक िम्बन्त्धको विकाि भएको 
हनु्त्छ । िंिि, िैिावहक, म रिा िथा  ािििाका आधाि ा िा ाजिक  ूल्य  ान्त्यिाअििुाि आपिी 
िम्बन्त्ध थथावपि भएका हनु्त्छि ्। कुिै पमि िामि िा ि दुायको पवहचािको अको आधाि भिेको 
उिीहरूको  ौजखक िा मलजखि इमिहाि हो । अमधकांि आददिािी िििामिका ऐमिहामिक पक्षहरू 
 ौजखक पिम्पिाबाट पथुिान्त्ििण हुँदै आएको पाइन्त्छ । पखु्र्यौली उत्पजत्त िथा बिाइििाइको 
इमिहाि िा िाज्य ि यदु्दको इमिहाि उिीहरूको लोकिाट्य गीमि गाथाहरू ि लोककथाहरू ा 
बाँजचिहेको पाइन्त्छ ।  

२२..२२  ििूूचचीीककििणण  िि  ििििििंंख्ख्ययाािःिः 

वि.िं. २०५२ पिु ३० गिे प्रा. िन्त्िबहादिु गरुुङको िंयोिकत्ि ा गदिि िििामि उत्थाि 
प्रमिष्ठाि कायवदलले िाविय ििगणिा २०४८  ा उल्लेख भएका २६ िििामि ि उल्लेख िभएका 
३५ गिी िम् ा ६१ िििामि िहेको प्रमििेदि ििकािलाई मिफारिि गिेअििुाि वि.िं. 
२०५४।०१।०२  ा ििकािले ६१ िििामिको िूचीकिण गिेको मथयो । आददिािी/िििामि 
उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि २०५८ ले िाविय िििामि विकाि िम मि गिि आदेि २०५४ द्वािा 
िूचीकृि ६१ िििामि  ध्य ेजच िि,् दिििि ्ि थयांगिन्त्लाई म लाएि िीिगाउँले थकाली िा ाकिण 
िथा  िाङेलाई हटाएि याख्खा थप गिी िम् ा ५९ काय  गिेको देजखन्त्छ । िूचीकृि ५९  ध्य े
छैिोिि ि वि ि दुाय िम्पकव  ा िआएको िथा खोि अध्ययि गदाव पमि पत्ता िलागेको अिथथा 
िहेको छ । िूचीकिण गिे क्र  ा छैिोिि  थुिाङ ा िथा िी लमलिपिु, काभ्रपेलाञ्चोक,  किािपिु 
ि मिन्त्धपुाल्चोक ा बिोबाि गिे िििामि ि दुाय भिी उल्लेख गरिएको देजखन्त्छ (भट्टचि, २०५७: 
१५ ि आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि, २०७५: ३–५) ।  

२२..३३  भभााषषाािःिः   

िाविय ििगणिा २०६८  ा िूचीकृमि ५९ आददिािी िििामि  ध्ये ४७ ि दुायको  ार 
िििंख्या उल्लेख गरिएको छ भिे ििकरिया, ििेुल, मियाि, थदुा , िी,  गुाल, लाके, छैिोिि, िाङि,े 

िीिगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले ि  ाफावली थकालीको िििंख्या उल्लेख गरिएको छैि । िाविय 
ििगणिा २०६८ ले िूचीकृि ५९  ध्ये ४७ आददिािी िििामिहरूको िििंख्या ९,३६८,१७८ 
उल्लेख गिेको छ भि े िूचीकृि आददिािी िििामिमभरका केही भावषक ि ूहलाई िाििामि 
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अििुाि व्यजि, परििाि, िािेदाि, पेिा, पिम्पिागि िंथथा आदद िा ाजिक िम्बन्त्धको विकाि भएको 
हनु्त्छ । िंिि, िैिावहक, म रिा िथा  ािििाका आधाि ा िा ाजिक  ूल्य  ान्त्यिाअििुाि आपिी 
िम्बन्त्ध थथावपि भएका हनु्त्छि ्। कुिै पमि िामि िा ि दुायको पवहचािको अको आधाि भिेको 
उिीहरूको  ौजखक िा मलजखि इमिहाि हो । अमधकांि आददिािी िििामिका ऐमिहामिक पक्षहरू 
 ौजखक पिम्पिाबाट पथुिान्त्ििण हुँदै आएको पाइन्त्छ । पखु्र्यौली उत्पजत्त िथा बिाइििाइको 
इमिहाि िा िाज्य ि यदु्दको इमिहाि उिीहरूको लोकिाट्य गीमि गाथाहरू ि लोककथाहरू ा 
बाँजचिहेको पाइन्त्छ ।  

२२..२२  ििूूचचीीककििणण  िि  ििििििंंख्ख्ययाािःिः 

वि.िं. २०५२ पिु ३० गिे प्रा. िन्त्िबहादिु गरुुङको िंयोिकत्ि ा गदिि िििामि उत्थाि 
प्रमिष्ठाि कायवदलले िाविय ििगणिा २०४८  ा उल्लेख भएका २६ िििामि ि उल्लेख िभएका 
३५ गिी िम् ा ६१ िििामि िहेको प्रमििेदि ििकािलाई मिफारिि गिेअििुाि वि.िं. 
२०५४।०१।०२  ा ििकािले ६१ िििामिको िूचीकिण गिेको मथयो । आददिािी/िििामि 
उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि २०५८ ले िाविय िििामि विकाि िम मि गिि आदेि २०५४ द्वािा 
िूचीकृि ६१ िििामि  ध्य ेजच िि,् दिििि ्ि थयांगिन्त्लाई म लाएि िीिगाउँले थकाली िा ाकिण 
िथा  िाङेलाई हटाएि याख्खा थप गिी िम् ा ५९ काय  गिेको देजखन्त्छ । िूचीकृि ५९  ध्य े
छैिोिि ि वि ि दुाय िम्पकव  ा िआएको िथा खोि अध्ययि गदाव पमि पत्ता िलागेको अिथथा 
िहेको छ । िूचीकिण गिे क्र  ा छैिोिि  थुिाङ ा िथा िी लमलिपिु, काभ्रपेलाञ्चोक,  किािपिु 
ि मिन्त्धपुाल्चोक ा बिोबाि गिे िििामि ि दुाय भिी उल्लेख गरिएको देजखन्त्छ (भट्टचि, २०५७: 
१५ ि आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि, २०७५: ३–५) ।  

२२..३३  भभााषषाािःिः   

िाविय ििगणिा २०६८  ा िूचीकृमि ५९ आददिािी िििामि  ध्ये ४७ ि दुायको  ार 
िििंख्या उल्लेख गरिएको छ भिे ििकरिया, ििेुल, मियाि, थदुा , िी,  गुाल, लाके, छैिोिि, िाङि,े 

िीिगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले ि  ाफावली थकालीको िििंख्या उल्लेख गरिएको छैि । िाविय 
ििगणिा २०६८ ले िूचीकृि ५९  ध्ये ४७ आददिािी िििामिहरूको िििंख्या ९,३६८,१७८ 
उल्लेख गिेको छ भि े िूचीकृि आददिािी िििामिमभरका केही भावषक ि ूहलाई िाििामि 

िीषवक ा १,१८,२३६ ि िििामि अन्त्य िीषवक ा १,२२८ िििंख्या उल्लेख गिेको देजखन्त्छ । 
िाविय ििगणिा २०६८ अििुाि आददिािी िििामिको कुल िििंख्या ९,४८७,६४२ 
(३५.८१%) िहेको छ (C.D.S.A., 2014: 6-7)। 

िाविय ििगणिा २०५८ ले िेपाल ा बोमलिे ९२ भन्त्दा बढी भाषा  ध्ये ७० भन्त्दा बढी भाषाहरू 
आददिािी िििामि ि दुायिँग िम्बजन्त्धि िहेको उल्लेख गिेको छ । िाविय ििगणिा २०६८ ले 
१२३ भाषा पवहचाि गिेको छ । भाषा आयोगले थप पवहचाि भएका ६ भाषाको ििगणिा 
२०७८  ा ित्यापि गरिि ुपिे मिफारिि गिेको छ (यादि, भद्रा ि पिािलुी, २०६१: १५ ि भाषा 
आयोग, २०७६: ७६) । िूचीकृि  ध्य े छैिोिि, िाङ्िे, थदुा , िीिगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले 
थकाली,  ाफावली थकाली,  गुाली, लाके, मियाि, िी, ििकरिया ि ििेुल गिी 12 िामिको  ािभृाषा 
बािे िाविय ििगणिा २०६८  ा उल्लेख गरिएको छैि । 47 आददिािी िििामिको  ािभृाषा 
उल्लेख गरिएको छ।  गि िामि ा  गि ढुट,  गि खा /पाङ,  गि काइके िथा िाई िामि ा 
बान्त्ििा, चाजम्लङ, िामछरिङ,  ेिाहाङ, िाम्पाङ, याम्फू, लोहोरुङ, आिपहरिया, बाम्बलेु/उम्बलेु, कोय,ु प ुा, 
िेरुङ, चाक्िा, मिलङु, द ुी, पोल् ाचा, दङु ाली, िावहङ, मछन्त्िाङ, लाजम्िछोड,   ुाली, बेल्हािे, फाङ, 

दिुाली, कुलङु, थलुङु, छुलङु, खामलङ आदद भाषा प्रचलि ा िहेकोछ । आददिािी िििामि ि दुाय ा 
बोमलिे  ािभृाषाहरूलाई ििा िंख्याको आधाि ा ििुजक्षि, ििुजक्षिप्रायिः, लोपोन्त् खु, अत्यन्त्ि 
लोपोन्त् खु,  िृप्रायिः ि अिथथा थाहा िभएको जिषवक ा िमगवकिण गरिएको छ । थारु ि िा ाङ 
भाषालाई ििुजक्षि भाषा िथा िेिाि,  गिढुट, िान्त्ििा (िाई भाषा ि ूह), गरुुङ, मलम्बू, िाििंिी ि 
िेपाव भाषालाई ििुजक्षिप्रायिः  ा िमगवकिण गरिएको छ । लोपोन्त् खु ि ूह ा िन्त्थाली, चेपाङ, 

दििुाि, उिाँि (झाँगड),  गिखा / पाङ, ििुिुाि,  ाझी, था ी, मध ाल, याक्खा, भिुले, दिाई, िािपरुिया 
िथा िाई भाषा ि ूहका चाजम्लङ, कुलङु, थलुङु, िाङ्पाङ्, खामलङ, बाम्बलेु/ उम्बलेु, िावहङ ि 
िामछरिङ भाषालाई िाजखएको छ । अत्यन्त्ि लोपोन्त् खु भाषा ि ूह ा कु ाल, थकाली, छन्त्त्याल, 

जििेल, ह्योल् ो, दिुा,  चेे (िोडो), गिगाई, पहिी, लेप्चा, बोटे, िािी, हाय,ु व्यािी, डोल्पो, िालङु, ल्होपा 
िथा िाई भाषा ि ूहका याम्फू, द ुी, प ुा, दङु्माली, आिपहरिया,  ेिाहाङ, लोहोरुङ, मछन्त्िाङ, छुलङु, 
िेरुङ, मिलङु  ि कोय ुभाषा िाजखएको छ ।  िृप्रायिः भाषा ि ूह ा  गिकाइके, िाउटे, वकिाि, बिा ,ु 

कुिणु्डा, ल्हो ी, कोचे, ििेुल िथा िाई भाषा ि ूहको फाङ्दिुाली भाषालाई िाजखएको छ । अिथथा 
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थाहा िभएको भाषा ि ूह ा मियाि, थदुा , िोप्केगोला, लाके,  गुाली, िाङ्िे िथा िाई भाषा ि ूहको 
लाजम्िछोड, बेल्हािे आदद भाषा िाजखएको छ ।  

२२..४४..  बबििोोििाािि  िि  ििगगीीककििणणिःिः 

बिोबािका वहिाबले वह ाली क्षेर ा १८, पहाडी क्षेर ा २४, मभमरििाई क्षरे ा ६ ि ििाई क्षेर ा 
१२ आददिािी िििामिहरू िहेको देजखन्त्छ । िा ान्त्यिया िेपाव, थकाली लगायिका वह ाली क्षेर ा 
िथा थारु ि दुाय ििाई के्षर ा ि िाई, मलम्ब,ु ििुिुाि आदद पूिी िेपाल ा बिोबाि गिेको    
पाइन्त्छ । िि  गि ि गरुुङको  खु्य बिोबाि के्षर गण्डकी ि लजुम्ििी प्रदेि भए पमि िेपालभि 
छरिएि बिोबाि गिेको देजखन्त्छ । खािगिी  गि िामिको बिोबाि ७७ िटै जिल्ला ा िहेको   
छ ।  ाििीय विकाि िूचाकाङ्क २०५८ को िाक्षििा दि, पक्की घि, भमू को थिाम त्ि, व्यििाय, 
भाषा, िििंख्या िथा थिािक िह िा िोभन्त्दा  ामथको िैजक्षक जथथमिको आधाि ा िूचीकृि ५९ 
आददिािी िििामिहरूलाई लोपोन्त् खु, अमि मि ान्त्िकृि, मि ान्त्िकृि, िवुिधा िजञ्चि ि उन्नि 
ि ूह ा िमगवकिण गरिएको छ । वकिाि, कुिनु्त्डा, कुििामडया, ििकरिया,  चेे, िाउटे, िािी, लेप्चा, 
ििेुल ि हायू गिी १० आददिािी िििामि ि दुायलाई लोपोन्त् खु ि ूह ा िाजखएको छ । यो 
ि ूहको कुल िििंख्या २१,२८४ (०.०८%) ि  ािभृाषा ििाको िंख्या १९,१७५ (०.१५%) 
िहेको छ । चेपाङ,  झाँगड, था ी, थदुा , दििुाि, धािकु, बिा , बोटे,  ाझी, ििाि, मियाि ि ल्हो ी 
गिी १२ आददिािी िििामि ि दुायलाई अमि मि ान्त्िकृि ि ूह ा िमगवकृि गरिएको छ । यो 
ि ूहको िििंख्या ५९४,०३० (२.२%) िथा  ािभृाषी ििा िंख्या २३५,१०८ (२.०%) िहेको 
छ । कु ाल, गिगाई, डोल्पो, िािपरुिया, िा ाङ, िोप्केगोला, थारु, दिाई, दिुा, मध ाल, पहिी, भिुेल, 

भोटे,  गुाली, िाििंिी, लाके, िालङु, ििुिुाि, ल्होपा ि िी गिी २० आददिािी िििामि ि दुायलाई 
मि ान्त्िकृि ि ूह ा िमगवकिण गरिएको छ । यो ि ूहको कुल िििंख्या ३,८२९,२९७ 
(१४.५%) ि  ािभृाषा ििा िंख्या ३,१४२,११४ (२६.६%) िहेको छ । गरुुङ, छन्त्त्याल, 

छैिोिि, जििेल, िीिगाउँले थकाली, िाङिे, बाह्रगाउँले, व्यािी,  गि,  ाफावली थकाली, याख्खा, िाई, 

मलम्बू, िेपाव ि ह्योल् ो गिी १५ आददिािी िििामि ि दुायलाई िवुिधा िजञ्चि ि ूह ा िाजखएको 
छ। यो ि ूहको कुल िििंख्या ३,५८७,१९१ (१३.५%) ि  ािभृाषा ििा िंख्या १,७७१,०२५ 
(१५.०%) िहेको छ । िेिाि ि थकाली िामिलाई उन्नि ि ूह (अबिि ा पहुँच भएका)  ा 
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थाहा िभएको भाषा ि ूह ा मियाि, थदुा , िोप्केगोला, लाके,  गुाली, िाङ्िे िथा िाई भाषा ि ूहको 
लाजम्िछोड, बेल्हािे आदद भाषा िाजखएको छ ।  

२२..४४..  बबििोोििाािि  िि  ििगगीीककििणणिःिः 

बिोबािका वहिाबले वह ाली क्षेर ा १८, पहाडी क्षेर ा २४, मभमरििाई क्षरे ा ६ ि ििाई क्षेर ा 
१२ आददिािी िििामिहरू िहेको देजखन्त्छ । िा ान्त्यिया िेपाव, थकाली लगायिका वह ाली क्षेर ा 
िथा थारु ि दुाय ििाई के्षर ा ि िाई, मलम्ब,ु ििुिुाि आदद पूिी िेपाल ा बिोबाि गिेको    
पाइन्त्छ । िि  गि ि गरुुङको  खु्य बिोबाि के्षर गण्डकी ि लजुम्ििी प्रदेि भए पमि िेपालभि 
छरिएि बिोबाि गिेको देजखन्त्छ । खािगिी  गि िामिको बिोबाि ७७ िटै जिल्ला ा िहेको   
छ ।  ाििीय विकाि िूचाकाङ्क २०५८ को िाक्षििा दि, पक्की घि, भमू को थिाम त्ि, व्यििाय, 
भाषा, िििंख्या िथा थिािक िह िा िोभन्त्दा  ामथको िैजक्षक जथथमिको आधाि ा िूचीकृि ५९ 
आददिािी िििामिहरूलाई लोपोन्त् खु, अमि मि ान्त्िकृि, मि ान्त्िकृि, िवुिधा िजञ्चि ि उन्नि 
ि ूह ा िमगवकिण गरिएको छ । वकिाि, कुिनु्त्डा, कुििामडया, ििकरिया,  चेे, िाउटे, िािी, लेप्चा, 
ििेुल ि हायू गिी १० आददिािी िििामि ि दुायलाई लोपोन्त् खु ि ूह ा िाजखएको छ । यो 
ि ूहको कुल िििंख्या २१,२८४ (०.०८%) ि  ािभृाषा ििाको िंख्या १९,१७५ (०.१५%) 
िहेको छ । चेपाङ,  झाँगड, था ी, थदुा , दििुाि, धािकु, बिा , बोटे,  ाझी, ििाि, मियाि ि ल्हो ी 
गिी १२ आददिािी िििामि ि दुायलाई अमि मि ान्त्िकृि ि ूह ा िमगवकृि गरिएको छ । यो 
ि ूहको िििंख्या ५९४,०३० (२.२%) िथा  ािभृाषी ििा िंख्या २३५,१०८ (२.०%) िहेको 
छ । कु ाल, गिगाई, डोल्पो, िािपरुिया, िा ाङ, िोप्केगोला, थारु, दिाई, दिुा, मध ाल, पहिी, भिुेल, 

भोटे,  गुाली, िाििंिी, लाके, िालङु, ििुिुाि, ल्होपा ि िी गिी २० आददिािी िििामि ि दुायलाई 
मि ान्त्िकृि ि ूह ा िमगवकिण गरिएको छ । यो ि ूहको कुल िििंख्या ३,८२९,२९७ 
(१४.५%) ि  ािभृाषा ििा िंख्या ३,१४२,११४ (२६.६%) िहेको छ । गरुुङ, छन्त्त्याल, 

छैिोिि, जििेल, िीिगाउँले थकाली, िाङि,े बाह्रगाउँले, व्यािी,  गि,  ाफावली थकाली, याख्खा, िाई, 

मलम्बू, िेपाव ि ह्योल् ो गिी १५ आददिािी िििामि ि दुायलाई िवुिधा िजञ्चि ि ूह ा िाजखएको 
छ। यो ि ूहको कुल िििंख्या ३,५८७,१९१ (१३.५%) ि  ािभृाषा ििा िंख्या १,७७१,०२५ 
(१५.०%) िहेको छ । िेिाि ि थकाली िामिलाई उन्नि ि ूह (अबिि ा पहुँच भएका)  ा 

िमगवकिण गरिएको छ । यो ि ूहको िििंख्या १,३३५,१४८ (५.०%) ि  ािभृाषा ििा िंख्या 
८५१,७९९ (७.२%) िहेको छ (C.B.S. 2002 । 

आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि, २०७५) । िूचीकृि आददिािी िििामि ि दुायको 
िििंख्या,  ािभृाषा,  खु्य बिोबाि के्षर ि ि ूह अििूुची १  ा ददइएको छ । 

२२..५५..  ििैैजजक्षक्षकक  अअििथथथथाािःिः 

िाविय ििगणिा २०६८ अििुाि िेपालको िाक्षििा दि ६५.९ प्रमििि छ । आददिािी िििामि 
ि दुाय ा थकालीको िाक्षििा दि ८०.४८ प्रमििि ि उच्चजिक्षा दि ६.९५ प्रमििि िथा 
िेिािको िाक्षििा दि ८०.०७ प्रमििि ि उच्चजिक्षा दि ९.८८ प्रमििि छ । त्यिपमछ दिुा, 
लेप्चा, मलम्बू, गरुुङ, िाई, छन्त्त्याल,  गि ि दिाईको िाक्षििा दि क्र ििः ७६.९१, ७५.७०, 

७४.६९, ७४.३६, ७४.३३, ७२.७२, ७१.०९ ि ७१.०२ प्रमििि  छ । उच्चाजिक्षा दि ा 
लेप्चाको ३.३५, गरुुङको २.४७, िाईको २.३०, मलम्बूको २.११, दिुाको २.०५, छन्त्त्यालको १.४, 

 गिको १.३४ ि दिाईको ०.७५ प्रमििि छ । मध ाल,  चेे, भिुले, िाििंिी, याक्खा, जििेल, 

ििुिुाि, िेपाव, बिा  ि िा ाङ िामिको िाक्षििा दि िाविय िाक्षििा दििँग म ल्दो देजखन्त्छ । 
आददिािी िििामि ा डोल्पोको िाक्षििा दि िबैभन्त्दा िल २८.३५ प्रमििि  ार िहेको छ । 
िाउटे, ल्होपा, चेपाङ, धािकु (िािििी), ििाि ि झाँगड (उिाँि) को िाक्षििा दि ४० देजख ५० 
प्रमिििको हािाहािी ा िहेको छ ।  आददिािी िििामि ि दुायको िैजक्षक अिथथा अििूुची २  ा 
ददइएको छ ।  

२२..६६  ििााज्ज्यय  व्व्ययििथथथथाा  ाा  आआददददििााििीी  ििििििााममििककोो  प्रप्रममििममििममधधत्त्िििःिः 

िेपालको िंविधाि (२०७२) ले िेपाललाई ि ाििेी लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात् क िाज्य  ािेको   
छ । िंविधािििः िाज्यिजि िाडफँाँडको रुप ा िंघ, प्रदेि ि थथािीय िह गिी पूििििचिा गरिएको 
छ । केन्त्द्र ा िंघीय ब्यबथथावपका, प्रदेि ा प्रदेि िभा ि थथािीय िह ा गाँउ िभा ि िगि िभा 
िहिे ब्यबथथा अिरुुप केन्त्द्र ा प्रमिमिमध िभा ि िाविय िभा िहेको l4िदिात् क ब्यबथथावपका, 
प्रदेि ा प्रदेि िभा ि थथािीय थिि ा २९३ िगि ि ४६० गाउँ गिी िम् ा ७५३ पामलका िभा 
िहिे ब्यबथथा छ । िाविय िभा ा प्रत्येक प्रदेिबाट आि ििाका दिले िम्बजन्त्धि थथािीय िहका 
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प्र खु ि उपप्र खु ि िम्बजन्त्धि प्रदेि िभाका िदथय िहेको मििावचि  ण्डलåfिा मििावजचि ५६ 
ििा ि एकििा  वहला िवहि ३ ििा  जन्त्रपरिषद्को मिफारिि ा िािपमिåfिा  िोमिि गिी ५९ 
िदथयीय िाविय िभा िहेको छ । बह ुिीय मििावचि प्रणाली अििुाि िििाåfिा प्रत्यक्ष मििावजचि 
१६५ ि ११० ििा ि ािपुामिक  िप्रणाली अििुाि मििावजचि गिी िम् ा २७५ िदथयीय 
प्रमिमिमध िभा िहिे व्यिथथा छ । ७५३ थथािीय िह ा िामलग  िामधकािको आधाि ा बह ुिीय 
प्रणाली अििुाि प्रत्यक्ष मििावजचि ििप्रमिमिमधहरु िहन्त्छि ् । प्रागऐ्मिहामिक कालदेजख िेपाल 
एवककिण पूबव िम्  थििाििको अभ्याि गदै आई िहेका आददिािी िििामिहरु एवककिण पिाि 
विविध कािणले िाज्य ब्यबथथाको  ूल प्रिाहबाट बवहगवम ि हिु पगेुका हिु ्। बिव ाि िंघीय 
ब्यबथथाको ब्यबथथावपकीय िह ा आददिािी िििामि ि दुायको उपजथथमि देहाय ब ोजि  िहेको    
छ ।  

ििाावविियय  ििभभाा 
मििावजचि  िोमिि िम् ा िदथय आ. ि. प्रमिमिमध आ. ि. प्रमििि 

५६ ०३ ५९ ०८ १३.५५ 

 

प्रप्रममििममििममधध  ििभभाा 
प्रत्यक्ष 
मििावजचि 

ि ािपुामिक िम् ा आ.ि. प्रमि 
प्रत्यक्ष 

आ.ि. प्रमि 
ि ािपुामिक 

िम् ा 
 

आ.ि. प्रमि 

 १६५   ११०   २७५ ३९  ३२ ७१ २५.८१ 
 

प्रप्रददेेिि  ििभभाा 
प्रत्यक्ष. मि ि ािपुामिक िम् ा आ. ि. 

प्रत्यक्ष 
आ. ि. 
ि ाि.ु 

िम् ा आ. प्रमििि 

३३०  २२०  ५५० ८३ ६९ १५२ २८.२५ 
 

थथथथााििीीयय  ििहह  ((पपााममललककााहहरुरु)) 
प्र खु÷अध्यक्ष उप.प्र.÷उपाध्यक्ष िम् ा आ.प्र.÷अ. आ.प.प्र.÷उपाध्यक्ष िम् ा आ.प्रमििि 

७५३ ७५३ १५०६ २६४ २६९ ५३३ ३५.५५ 

श्रोििः मििावचि परिणा  पजुथिका २०७४  
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प्र खु ि उपप्र खु ि िम्बजन्त्धि प्रदेि िभाका िदथय िहेको मििावचि  ण्डलåfिा मििावजचि ५६ 
ििा ि एकििा  वहला िवहि ३ ििा  जन्त्रपरिषद्को मिफारिि ा िािपमिåfिा  िोमिि गिी ५९ 
िदथयीय िाविय िभा िहेको छ । बह ुिीय मििावचि प्रणाली अििुाि िििाåfिा प्रत्यक्ष मििावजचि 
१६५ ि ११० ििा ि ािपुामिक  िप्रणाली अििुाि मििावजचि गिी िम् ा २७५ िदथयीय 
प्रमिमिमध िभा िहिे व्यिथथा छ । ७५३ थथािीय िह ा िामलग  िामधकािको आधाि ा बह ुिीय 
प्रणाली अििुाि प्रत्यक्ष मििावजचि ििप्रमिमिमधहरु िहन्त्छि ् । प्रागऐ्मिहामिक कालदेजख िेपाल 
एवककिण पूबव िम्  थििाििको अभ्याि गदै आई िहेका आददिािी िििामिहरु एवककिण पिाि 
विविध कािणले िाज्य ब्यबथथाको  ूल प्रिाहबाट बवहगवम ि हिु पगेुका हिु ्। बिव ाि िंघीय 
ब्यबथथाको ब्यबथथावपकीय िह ा आददिािी िििामि ि दुायको उपजथथमि देहाय ब ोजि  िहेको    
छ ।  

ििाावविियय  ििभभाा 
मििावजचि  िोमिि िम् ा िदथय आ. ि. प्रमिमिमध आ. ि. प्रमििि 

५६ ०३ ५९ ०८ १३.५५ 

 

प्रप्रममििममििममधध  ििभभाा 
प्रत्यक्ष 
मििावजचि 

ि ािपुामिक िम् ा आ.ि. प्रमि 
प्रत्यक्ष 

आ.ि. प्रमि 
ि ािपुामिक 

िम् ा 
 

आ.ि. प्रमि 

 १६५   ११०   २७५ ३९  ३२ ७१ २५.८१ 
 

प्रप्रददेेिि  ििभभाा 
प्रत्यक्ष. मि ि ािपुामिक िम् ा आ. ि. 

प्रत्यक्ष 
आ. ि. 
ि ाि.ु 

िम् ा आ. प्रमििि 

३३०  २२०  ५५० ८३ ६९ १५२ २८.२५ 
 

थथथथााििीीयय  ििहह  ((पपााममललककााहहरुरु)) 
प्र खु÷अध्यक्ष उप.प्र.÷उपाध्यक्ष िम् ा आ.प्र.÷अ. आ.प.प्र.÷उपाध्यक्ष िम् ा आ.प्रमििि 

७५३ ७५३ १५०६ २६४ २६९ ५३३ ३५.५५ 

श्रोििः मििावचि परिणा  पजुथिका २०७४  

जजििल्ल्ललाा  िि  न्त्न्त्िियय  ििमम  ममिि 

७७ जिल्लाको जिल्ला ि न्त्िय िम मि ा कुल ६९३ ििा ििप्रमिमिमध िहेका छि,् यी  ध्य े
आददिािी िििामि ि ूदायको प्रमिमिमधत्ि २०७ ििा (२९.८७५ प्रमििि)  िहेको छ ।  

िाविय ििगणिा २०६८ का अििुाि िेपालको कुल २,६४,९४,५०४ िििंख्या ा आददिािी 
ि दुायको िििंख्या ३५.८१ प्रमििि छ । िंविधािको प्रथिाििा ा िबै प्रकािका विभेदको अन्त्त्य 
गिी आमथवक ि ाििा, ि lृ4 ि िा ाजिक न्त्याय िमुिजिि गिव ि ािपुामिक ि ािेिी ि 
िहभामगिा ूलक ि ािको मि ावण गिे िंकल्प गरिएको छ । िंविधािको धािा ४२ (१) अििुाि 
आमथवक िा ाजिक िा िैजक्षक दृविले पछामड पिेका आददिािी िििामिलाई पमि ि ािपुामिक 
ि ाििेी मि4fन्त्िका आधाि ा िाज्यका मिकाय ा िहभामगिाको हक हिुेछ भिी थपि गरिएको   
छ ।  

िंविधािको धािा १७५ अििुाि प्रदेि थिि ा एक िदिात् क प्रदेि व्यिथथावपकाको रुप ा प्रदेि 
िभा िहि ेव्यिथथा छ । मिंगो देि ७ प्रदेि ा पिुिंिजचि गरिएको हिुाले प्रत्येक प्रदेि ा १/१ 
गिी िम् ा िाि प्रदेि िभा िहेका छि ्। धािा १७६ को उपधािा १ ि २ को ब्यबथथा अििुाि 
प्रदेि िभा ा िम्बजन्त्धि प्रदेि बाट प्रमिमिमध िभा ा बह ुिीय मििावचि प्रणालीåfिा मििावजचि हिु े
िदथयको दोब्बि िंख्या ा हिु आउिे िदथय िंख्यालाई ६० प्रमििि  ािी बाँकी ४० प्रमििि ा 
ि ािपुामिक मििावचि प्रणालीåfिा मििावजचि िदथयहरु िहन्त्छि ्भिे १७६ को उपधािा ६ अििुाि 
ि ािपुामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि  हिुे प्रदेि िभाको मििावचिका लामग िािमिमिक दलले 
उम् ेदिािी ददंदा िििंख्याको आधाि ा  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, खि आयव,  धेिी, थारु, 

 जुथल , वपछमडएको क्षेर, अल्पिंख्यक ि दुाय ि िेबाट बन्त्द िूचीका आधाि ा प्रमिमिमधत्ि हिु े
व्यिथथा िंघीय कािूि ब ोजि  हिुेछ भमि उल्लेख गरिएको छ । िंघीय लोकिाजन्त्रक 
गणिन्त्रात् क व्यबथथाका प्रत्याभमूि गिाउिे उ�ेश्य अिरुुप िंविधािको भाग १८,  ा थथािीय 
िहको व्यिथथा गिेको छ, िि अििुाि  ूलकु ा २९३ िगिपामलका ि ४६० गाँउपामलका गिी 
िम् ा ७५३ पामलकाहरु िहेका छि ्। 

उपयुवि ििैधामिक व्यिथथा ि िो ब ोजि  िम्पन्न मििावचि २०७४ को मििावचि परिणा को 
आधाि ा विश्लषेण गदाव िाविय िभा ा हाल विB ाि  िोमिि ि मििावजचि कुल ५९ िदथय िहेको ा 
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आददिािी िििामि ि दुायका िम् ा ८ िदथय (१३.५५ प्रमििि)  ार छ । प्रमिमिमध िभा ा 
प्रत्यक्ष मििावजचि १६५ ि ि ािपुामिक प्रणालीव्दािा मििावजचि ११० गिी िम् ा २७५ िदथयहरु ा 
आददिािी िििामि ि दुायका प्रत्यक्ष िफव  ३९ ि ि ािपुामिक िफव  ३२ गिी िम् ा ७१ िदथय 
(२५.८१ प्रमििि)  ार प्रमिमिमधत्ि देजखन्त्छ । प्रदेि थिि ा प्रदेि िभाको िमििा विश्लषेण गदाव 
िाि प्रदेि िभाको प्रत्यक्ष मििावजचि ३३० ि ि ािपुामिक प्रणालीåfिा मििावजचि २२० गिी िम् ा 
५५० प्रदेि िभा िदथय  ध्ये प्रत्यक्ष िफव  ८३ ि ि ािपुामिक िफव  ६९ गिी िम् ा १५२ प्रदेि 
िभा िदथयहरु  ार आददिािी िििामि ि दुायका पदवछि, ििु २८.२५ प्रमििि प्रमिमिमधत्ि   
हो । थथािीय िह ा २९३ िगि ि ४६० गाउँपामलकाको प्र खु ि उपप्र खु िथा अध्यक्ष ि 
उपाध्यक्ष गिी कुल ७५३ प्र खु ि ७५३ उपप्र खु गिी िम् ा १५०६ थथाि ा आददिािी 
िििामि ि दुायका २६४ प्र खु ि २६९ उपप्र खु गिी िम् ा ५३३ ििप्रमिमिमधहरु मििावजचि 
भएका छि, ििु ३५.५५ प्रमििि हो ।  

िीिै िहका कािूि मि ावण गिे िाज्य ब्यबथथाको ब्यबथथावपकीय थिरुपको मििावचि परिणा  
विश्लषेण गदाव िाज्य व्यिथथा ा िििामि ि दुायको उपजथथमि िंविधािले गिेको िंिैधामिक व्यिथथा 
अििुाि आददिािी िििामिको िििंख्याको अिपुाि ा प्रमिमिमधत्ि पगु्ि िकेको छैि । किीब ३६ 
प्रमििि िाविय िििंख्या ओगटेको आददिािी ि दुायको प्रमिमिमधत्ि िाविय िभा ा १३.५५ 
प्रमििि, प्रमिमिमध िभा ा २५.८१ प्रमििि, प्रदेि िभा ा २८.२५ प्रमििि ि थथािीय िह ा 
३५.५५ प्रमििि  ार िहिलेु आददिािी िििामि ि दुायलाई िाज्यको  ूलधाि ा ल्याउि चिुौमि 
देजखन्त्छ । िाज्यको प्र खु दावयत्ि आददिािी िििामि ि दुायलाई  ूल प्रिाह ा ि ावहि गिी 
विकाि ि ि िा ूलक ि ाि मि ावणलाई प्रथाम किा िाखेि िम् नु्नि िेपाल बिाउि िबै िाि 
िामिको ि ाि पहुँच बिाउि िाज्य व्यिथथा ा आददिािी िििामि ि दुायको िििंख्याको 
अिपुाि ा िािीय प्रमिमिमधत्िको िमुिजिििा गिव आिश्यक छ ।  
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आददिािी िििामि ि दुायका िम् ा ८ िदथय (१३.५५ प्रमििि)  ार छ । प्रमिमिमध िभा ा 
प्रत्यक्ष मििावजचि १६५ ि ि ािपुामिक प्रणालीव्दािा मििावजचि ११० गिी िम् ा २७५ िदथयहरु ा 
आददिािी िििामि ि दुायका प्रत्यक्ष िफव  ३९ ि ि ािपुामिक िफव  ३२ गिी िम् ा ७१ िदथय 
(२५.८१ प्रमििि)  ार प्रमिमिमधत्ि देजखन्त्छ । प्रदेि थिि ा प्रदेि िभाको िमििा विश्लषेण गदाव 
िाि प्रदेि िभाको प्रत्यक्ष मििावजचि ३३० ि ि ािपुामिक प्रणालीåfिा मििावजचि २२० गिी िम् ा 
५५० प्रदेि िभा िदथय  ध्ये प्रत्यक्ष िफव  ८३ ि ि ािपुामिक िफव  ६९ गिी िम् ा १५२ प्रदेि 
िभा िदथयहरु  ार आददिािी िििामि ि दुायका पदवछि, ििु २८.२५ प्रमििि प्रमिमिमधत्ि   
हो । थथािीय िह ा २९३ िगि ि ४६० गाउँपामलकाको प्र खु ि उपप्र खु िथा अध्यक्ष ि 
उपाध्यक्ष गिी कुल ७५३ प्र खु ि ७५३ उपप्र खु गिी िम् ा १५०६ थथाि ा आददिािी 
िििामि ि दुायका २६४ प्र खु ि २६९ उपप्र खु गिी िम् ा ५३३ ििप्रमिमिमधहरु मििावजचि 
भएका छि, ििु ३५.५५ प्रमििि हो ।  

िीिै िहका कािूि मि ावण गिे िाज्य ब्यबथथाको ब्यबथथावपकीय थिरुपको मििावचि परिणा  
विश्लषेण गदाव िाज्य व्यिथथा ा िििामि ि दुायको उपजथथमि िंविधािले गिेको िंिैधामिक व्यिथथा 
अििुाि आददिािी िििामिको िििंख्याको अिपुाि ा प्रमिमिमधत्ि पगु्ि िकेको छैि । किीब ३६ 
प्रमििि िाविय िििंख्या ओगटेको आददिािी ि दुायको प्रमिमिमधत्ि िाविय िभा ा १३.५५ 
प्रमििि, प्रमिमिमध िभा ा २५.८१ प्रमििि, प्रदेि िभा ा २८.२५ प्रमििि ि थथािीय िह ा 
३५.५५ प्रमििि  ार िहिलेु आददिािी िििामि ि दुायलाई िाज्यको  ूलधाि ा ल्याउि चिुौमि 
देजखन्त्छ । िाज्यको प्र खु दावयत्ि आददिािी िििामि ि दुायलाई  ूल प्रिाह ा ि ावहि गिी 
विकाि ि ि िा ूलक ि ाि मि ावणलाई प्रथाम किा िाखेि िम् नु्नि िेपाल बिाउि िबै िाि 
िामिको ि ाि पहुँच बिाउि िाज्य व्यिथथा ा आददिािी िििामि ि दुायको िििंख्याको 
अिपुाि ा िािीय प्रमिमिमधत्िको िमुिजिििा गिव आिश्यक छ ।  

पपररििच्च्छछेेद्द्  --३३ 

हहकक,,  ववहहिि  िि  अअममधधककाािि  ििम्म्बबन्त्न्त्धधीी  ििंंबबैैधधााममििकक  ििथथाा  ककााििूूििीी  व्व्ययििथथथथाा 
 

३३..११  ििंंबबैैधधााममििकक  व्व्ययििथथथथाािःिः 
आददिािी िििामिहरुको हक, वहि ि अमधकािको िम्बन्त्ध ा िंविधािले गिेका  खु्य  खु्य 
व्यिथथाहरुिः 

❖ प्रप्रथथििााििििाािःिः 
बहिुािीय, बहभुावषक, बहधुाम वक, बहिुांथकृमिक िथा भौगोमलक विविधिायिु वििेषिालाई 
आत् िाि गिी विविधिाबीचको एकिा, िा ाजिक िांथकृमिक ऐक्यब4िा, िवहष्णिुा ि 
ि�भािलाई िंिक्षण एिं प्रब4{ि गदै; िगीय, िािीय, क्षेरीय, भावषक, धाम वक, लैंमगक 
विभेद ि ििै प्रकािका िािीय छुिाछुिको अन्त्त्य गिी आमथवक ि ाििा, ि lृ4 ि 
िा ाजिक न्त्याय िमुििि गिव ि ािपुामिक ि ाििेी ि िहभामगिा ूलक मि4fन्त्िका 
आधाि ा ि िा ूलक ि ािको मि ावण गिे िंकल्प गरिएको । 

❖ धािा ६. िािभाषािः िेपाल ा बोमलिे िबै  ािभृाषाहरु िािभाषा हिु ्। 

❖ धािा ७. ििकािी का कािको भाषािः  

(२) िेपाली भाषाका अमिरिि प्रदेिले आफ्िो प्रदेिमभर बहिंुख्यक िििाले बोल्िे एक िा 
एकभन्त्दा बढी अन्त्य िािभाषालाई प्रदेि कािूि ब ोजि  प्रदेिको ििकािी का कािको 
भाषा मिधाविण गिव िक्िेछ ।  

❖ धािा १८. (३ ) ि ाििाको हकिः  

िाज्यले िागरिकहरुका बीच उत्पजत्त, ध व, बणव, िाि, िामि, मलंग, आमथवक अिथथा, भाषा, 
क्षेर, बैचारिक आथथा िा यथिै अन्त्य कुिै आधाि ा भेदभाि गिे छैि । 

िि िा ाजिक िा िांथकृमिक दृविले वपछमडएका  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, 
 धेिी, थारु,  जुथल , उत्पीमडि िगव, अल्पिंख्यक, िी ान्त्िकृि, वकिाि, श्रम क, यिुा, 
बालबामलका, िेष्ठ िागरिक, लैंमगक िथा यौमिक अल्पिंख्यक, अपांगिा भएका व्यजि, 
गभाविथथाका व्यजि, अििि िा अिहाय वपछमडएको के्षर ि आमथवक रुपले विपन्न खि 



16

आयव लगायि िागरिकको िंिक्षण, िििीकिण िा विकािका लामग कािूि ब ोजि  वििषे 
व्यिथथा गिव िोक लगाएको  ामििे छैि । 

❖ धािा २६. धाम वक थििन्त्रिाको हकिः 
(१)ध व ा आथथा िाख्न े प्रत्येक व्यजिलाई आफ्िो आथथा अििुाि ध वको अबलम्बि, 
अभ्याि ि िंिक्षण गिे थििन्त्रिा हिुेछ, (२) प्रत्येक धाम वक िम्प्रदायलाई धाम वक थथल 
िथा धाम वक गिुी िञ्चालि ि िंिक्षण गिे हक हिुेछ । 

❖ धािा २९. िोषण विरु4कोिः  

(१)  प्रत्येक व्यजिलाई िोषण विरु4को हक हिुेछ । 

(२ ध व, प्रथा, पिम्पिा, िंथकाि, प्रचलि िा अन्त्य कुिै आधाि ा कुिै पमि व्यजिलाई कुिै 
वकमि ले िोषण गिव पाईिे छैि । 

❖ धािा ३१. जिक्षा िम्बन्त्धी हकिः  

(५) िेपाल ा बिोबाि गिे प्रत्येक िेपाली ि दुायलाई कािूि ब ोजि  आफ्िो  ािभृाषा ा 
जिक्षा पाउिे ि त्यिका लामग विध्यालय िथा िैजक्षक िंथथा खोल्िे ि िञ्चालि गिे हक 
हिुेछ । 

❖ धािा ३२. भाषा िथा िंथकृमिको हकिः 
(१) प्रत्येक व्यजि ि ि दुायलाई आफ्िो भाषा प्रयोग गिे हक हिुेछ, (२) प्रत्येक व्यजि 
ि ि दुायलाई आफ्िो ि दुायको िांथकृमिक िीिि ा िहभागी हिु पाउिे हक हिुेछ, (३) 
िेपाल ा बिोबाि गिे प्रत्यके िेपाली ि दुायलाई आफ्िो भाषा, मलवप, िंथकृमि, िांथकृमिक 
िभ्यिा ि िम्पदाको िंj4{g ि िंिक्षण गिे हक हिुेछ । 
 

❖ धािा ४२. िा ाजिक न्त्यायको हकिः 
(१)आमथवक, िा ाजिक िा िैजक्षक दृविले पछामड पिेका  वहला, दमलि, आददिािी 
िििामि,  धेिी, थारु,  जुथल , वपछडािगव, अल्पिंख्यक, िी ान्त्िीकृि, अपा�िा भएका 
व्यजि, लैव�क िथा यौमिक अल्पिंख्यक, वकिाि, श्रम क, उत्पीमडि िा वपछमडएको 
के्षरका िागरिक िथा आमथवकरुपले विपन्न खि आयवलाई ि ािपुामिक ि ाििेी मि4fन्त्िका 
आधाि ा िाज्यका मिकाय ा िहभामगिाको हक हिुेछ । 

❖ धािा ५१. (ञ) िा ाजिक न्त्याय ि ि ािेिीकिण िम्बन्त्धी िीमििः 

(८) आददिािी िििामिको पवहचाि िवहि िम् ािपूिवक बाँच्ि पाउिे अमधकाि िमुिजिि गिव 
अििि िथा लाभका लामग वििेष व्यिथथा गदै यि ि दुायिँग ििोकाि िाख्न े मिणवयहरु ा 
िहभागी गिाउिे िथा आददिािी िििामि ि थथािीय ि दुायको पिम्पिागि ज्ञाि, िीप, 
िंथकमि, िा ाजिक पिम्पिा ि अिभुिलाई िंिक्षण ि िंि4{ि गिे । 

❖ धािा ८४. प्रमिमिमध िभाको गिििः 
(२) ि ािपुामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि  हिुे प्रमिमिमध िभाको मििावचिका लामग 
िाििीमिक दलले उम् देिािी ददंदा िििंख्याको आधाि ा  वहला, दमलि, आददिािी 
िििामि, खि आयव,  धेिी, थारु,  जुथल , वपछमडएको के्षर ि ेिबाट बन्त्द िूचीका 
आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउिे व्यिथथा िंघीय कािूि ब ोजि  हिुछे । त्यििी उम् ेदिािी 
ददंदा भगूोल ि प्रादेजिक िन्त्िलुिलाई ि ेि ध्याि ददि ुपिेछ । 

❖ धािा ८६. िाविय िभाको गिि ि िदथयहरुको पदािमधिः 
(२) िाविय िभा ा देहायका उिान्त्िािी िदथय िहिे छििः- 
(क) प्रदेि िभाका िदथय, गाउँपामलकाका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष िथा िगिपामलकाका प्र खु 
ि उपप्र खु िहेको मििावचक  ण्डलåf/f िंघीय कािूि ब ोजि  प्रदेि िभाका िदथय, 
गाउँपामलकाका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष िथा िगिपामलकाका प्र खु ि उपप्र खुको  िको भाि 
फिक फिक हिुे गिी प्रत्यके प्रदेिबाट कजम्ि ा िीि ििा  वहला, एक ििा दमलि ि 
एक ििा अपांगिा भएका व्यजि िा अल्पिंख्यक िवहि आि ििा गिी मििावजचि छपन्न 
ििा, 

❖ धािा १७६. प्रदेि िभाको गिििः 
(६) ि ािपुामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि  हिु े प्रदेि िभाको मििावचिका लामग 
िाििीमिक दलले उम् देिािी ददंदा िििंख्याको आधाि ा  वहला, दमलि, आददिािी 
िििामि, खि आयव,  धेिी, थारु,  जुथल , वपछमडएको के्षर, अल्पिंख्यक ि दुाय 
ि ेिबाट बन्त्द िूचीका आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउि े व्यिथथा िंघीय कािूि ब ोजि  
हिुेछ । त्यििी उम् देिािी ददंदा िम्बजन्त्धि प्रदेिको भौगोमलक िन्त्िलुिलाई ि िे ध्याि 
ददि ुपिेछ । 
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आयव लगायि िागरिकको िंिक्षण, िििीकिण िा विकािका लामग कािूि ब ोजि  वििषे 
व्यिथथा गिव िोक लगाएको  ामििे छैि । 

❖ धािा २६. धाम वक थििन्त्रिाको हकिः 
(१)ध व ा आथथा िाख्न े प्रत्येक व्यजिलाई आफ्िो आथथा अििुाि ध वको अबलम्बि, 
अभ्याि ि िंिक्षण गिे थििन्त्रिा हिुेछ, (२) प्रत्येक धाम वक िम्प्रदायलाई धाम वक थथल 
िथा धाम वक गिुी िञ्चालि ि िंिक्षण गिे हक हिुेछ । 

❖ धािा २९. िोषण विरु4कोिः  

(१)  प्रत्येक व्यजिलाई िोषण विरु4को हक हिुेछ । 

(२ ध व, प्रथा, पिम्पिा, िंथकाि, प्रचलि िा अन्त्य कुिै आधाि ा कुिै पमि व्यजिलाई कुिै 
वकमि ले िोषण गिव पाईिे छैि । 

❖ धािा ३१. जिक्षा िम्बन्त्धी हकिः  

(५) िेपाल ा बिोबाि गिे प्रत्येक िेपाली ि दुायलाई कािूि ब ोजि  आफ्िो  ािभृाषा ा 
जिक्षा पाउिे ि त्यिका लामग विध्यालय िथा िैजक्षक िंथथा खोल्िे ि िञ्चालि गिे हक 
हिुेछ । 

❖ धािा ३२. भाषा िथा िंथकृमिको हकिः 
(१) प्रत्येक व्यजि ि ि दुायलाई आफ्िो भाषा प्रयोग गिे हक हिुेछ, (२) प्रत्येक व्यजि 
ि ि दुायलाई आफ्िो ि दुायको िांथकृमिक िीिि ा िहभागी हिु पाउिे हक हिुेछ, (३) 
िेपाल ा बिोबाि गिे प्रत्यके िेपाली ि दुायलाई आफ्िो भाषा, मलवप, िंथकृमि, िांथकृमिक 
िभ्यिा ि िम्पदाको िंj4{g ि िंिक्षण गिे हक हिुेछ । 
 

❖ धािा ४२. िा ाजिक न्त्यायको हकिः 
(१)आमथवक, िा ाजिक िा िैजक्षक दृविले पछामड पिेका  वहला, दमलि, आददिािी 
िििामि,  धेिी, थारु,  जुथल , वपछडािगव, अल्पिंख्यक, िी ान्त्िीकृि, अपा�िा भएका 
व्यजि, लैव�क िथा यौमिक अल्पिंख्यक, वकिाि, श्रम क, उत्पीमडि िा वपछमडएको 
के्षरका िागरिक िथा आमथवकरुपले विपन्न खि आयवलाई ि ािपुामिक ि ाििेी मि4fन्त्िका 
आधाि ा िाज्यका मिकाय ा िहभामगिाको हक हिुेछ । 

❖ धािा ५१. (ञ) िा ाजिक न्त्याय ि ि ािेिीकिण िम्बन्त्धी िीमििः 

(८) आददिािी िििामिको पवहचाि िवहि िम् ािपूिवक बाँच्ि पाउिे अमधकाि िमुिजिि गिव 
अििि िथा लाभका लामग वििेष व्यिथथा गदै यि ि दुायिँग ििोकाि िाख्न े मिणवयहरु ा 
िहभागी गिाउिे िथा आददिािी िििामि ि थथािीय ि दुायको पिम्पिागि ज्ञाि, िीप, 
िंथकमि, िा ाजिक पिम्पिा ि अिभुिलाई िंिक्षण ि िंि4{ि गिे । 

❖ धािा ८४. प्रमिमिमध िभाको गिििः 
(२) ि ािपुामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि  हिुे प्रमिमिमध िभाको मििावचिका लामग 
िाििीमिक दलले उम् देिािी ददंदा िििंख्याको आधाि ा  वहला, दमलि, आददिािी 
िििामि, खि आयव,  धेिी, थारु,  जुथल , वपछमडएको के्षर ि ेिबाट बन्त्द िूचीका 
आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउिे व्यिथथा िंघीय कािूि ब ोजि  हिुछे । त्यििी उम् ेदिािी 
ददंदा भगूोल ि प्रादेजिक िन्त्िलुिलाई ि ेि ध्याि ददि ुपिेछ । 

❖ धािा ८६. िाविय िभाको गिि ि िदथयहरुको पदािमधिः 
(२) िाविय िभा ा देहायका उिान्त्िािी िदथय िहिे छििः- 
(क) प्रदेि िभाका िदथय, गाउँपामलकाका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष िथा िगिपामलकाका प्र खु 
ि उपप्र खु िहेको मििावचक  ण्डलåf/f िंघीय कािूि ब ोजि  प्रदेि िभाका िदथय, 
गाउँपामलकाका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष िथा िगिपामलकाका प्र खु ि उपप्र खुको  िको भाि 
फिक फिक हिुे गिी प्रत्यके प्रदेिबाट कजम्ि ा िीि ििा  वहला, एक ििा दमलि ि 
एक ििा अपांगिा भएका व्यजि िा अल्पिंख्यक िवहि आि ििा गिी मििावजचि छपन्न 
ििा, 

❖ धािा १७६. प्रदेि िभाको गिििः 
(६) ि ािपुामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि  हिु े प्रदेि िभाको मििावचिका लामग 
िाििीमिक दलले उम् देिािी ददंदा िििंख्याको आधाि ा  वहला, दमलि, आददिािी 
िििामि, खि आयव,  धेिी, थारु,  जुथल , वपछमडएको के्षर, अल्पिंख्यक ि दुाय 
ि ेिबाट बन्त्द िूचीका आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउि े व्यिथथा िंघीय कािूि ब ोजि  
हिुेछ । त्यििी उम् देिािी ददंदा िम्बजन्त्धि प्रदेिको भौगोमलक िन्त्िलुिलाई ि िे ध्याि 
ददि ुपिेछ । 
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❖ धािा २६१. आददिािी िििामि आयोगिः 
(१) िेपाल ा एक आददिािी िििामि आयोग िहिछे िि ा अध्यक्ष ि अन्त्य चाि 
ििािम्  िदथय िहिछेि ्। 

❖ धािा २६७. िेपाली िेिा िम्बन्त्धी व्यिथथािः 
(३) िेपाली िेिा ा  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, खि आयव,  धेिी, थारु,  जुथल , 
वपछडा िगव िथा वपछमडएको के्षरका िागरिकको प्रिेि ि ाििा ि ि ािेिी मि4fन्त्िको 
आधाि ा िंघीय कािूि ब ोजि  िमुिजिि गरििछे । 

❖ धािा २६९. िाििीमिक दलको गिि, दिाव ि िञ्चालििः  

४.(ग) दलको विमभन्न िहको कायवकारिणी िम मि ा िेपालको विविधिालाई प्रमिविजम्िि गिे 
गिी ि ािेिी प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा गरिएको हिु ुपछव । 

❖ धािा २९५. िंघीय आयोगको गिििः 
(३) ...गाउँपामलका, िगिपामलका िथा वििेष, िंिजक्षि िा थिायत्त के्षरको िंख्या ि 
िी ािा मिधाविण गिवका लामग िेपाल ििकािले एक आयोग गिि गिेछ । त्यथिो 
आयोगले गाउँपामलका, िगिपामलका िथा वििषे, िंिजक्षि िा थिायत्त के्षरको िंख्या ि 
िी ािाको मिधाविण िेपाल ििकािले मिधाविण गिेको  ापदण्ड ब ोजि  गिुव पिेछ । 

३३..२२  ककााििूूििीी  व्व्ययििथथथथाािःिः   

❖ आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ 

िेपालको िंविधािले आददिािी िििामि आयोग िहिे व्यिथथा ब ोजि  आददिािी िििामि 
आयोग िम्िन्त्धी विधेयक ब्यिथथावपका िंिदिाट पारिि भई आददिािी िििामि आयोग 
ऐि, २०७४ कायावन्त्ियिको क्र  ा िहेको छ । ऐिको प्रथिाििा ा आददिािी िििामि 
ि दुायको गौिि य इमिहाि ि िंथकृमिको पवहचाि, हकवहिको िंिक्षण ि ;+j4{g िथा 
आददिािी िििामि ि ूदायको िििीकिण गिे िथिा  हत्िपूणव विषयहरू ि वेटएका  
छि ्।  

  

❖ आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि, २०५८ 

आददिािी िििामिको परिभाषा ि िेपालका विमभन्न आददिािी िििामिहरु िा ाजिक, 
आमथवक िथा िांथकृमिक विकाि ि उत्थाि एिं िाविय विकािको  ूल प्रिाह ा ि ाि 
िहभागिाको लामग आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठािको थथापिा ि िञ्चालि गिव 
िाञ्छिीय भएकोले यो ऐि बिाईएको भिी ऐिको प्रथिाििा ा उल्लेख गरिएको छ । 
उि ऐि २०५८ िाल ा िािी भई ऐिकै प्रािधाि ब ोजि  आददिािी िििामि उत्थाि 
िाविय प्रमिष्ठाि गिि गरिएको छ । 
 

❖ मििा िी िेिा ऐि, २०४९  

मििा िी िेिा ऐि, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७  ा मििा िी िेिालाई ि ािेिी 
बिाउि खलु्ला प्रमियोमगिाåfिा पूमिव हिु े पद ध्य े पैिामलि प्रमििि पद छुट्याई िो 
प्रमिििलाई ििप्रमििि  ािी आददिािी िििामिका लामग ित्ताइि प्रमििि आिक्षण गरिि े
प्रािधाि छ । 
 

❖ बैदेजिक िोिगाि ऐि, २०६३  

दफा ९(१) िैदेजिक िोिगाि ा िािे  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, उत्पीमडि, 
दैिीप्रकोप पीमडि िथा दगुव  के्षरका व्यजिलाई िेपाल ििकािले वििेष िवुिधा प्रदाि गिव 
िक्िेछ । 

(२) िैदेजिक िोिगाि ा का दाि पिाउदा िंथथाले िेपाल ििकािåfिा िोके ब ोजि को 
िंख्या ा  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, उत्पीमडि िगव, वपछमडएको क्षेर िथा िगव एिं 
दगुव  के्षरका व्यजिलाई आिक्षण प्रदाि गिुवपिेछ । 
 

❖ लोकिेिा आयोग ऐि, २०६६ 

दफा ३५(३) उपदफा (१) िा (२) ब ोजि  अन्त्ििाविाव िम मि गिि गदाव ि ािेिी 
िहभामगिा िमुिजिि गरििछे । थपविकिणिः यि उपदफाको प्रयोििका लामग अन्त्ििाविाव 
िम मि ा  वहला, आददिािी िििामि,  धेिी, दमलि, वपछमडएको के्षरका व्यजि ध्य े
कजम्ि ा एकििा िदथय िहे ा ि ािेिी िहभामगिा िमुिजिि भएको  ामििेछ । 
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❖ धािा २६१. आददिािी िििामि आयोगिः 
(१) िेपाल ा एक आददिािी िििामि आयोग िहिछे िि ा अध्यक्ष ि अन्त्य चाि 
ििािम्  िदथय िहिछेि ्। 

❖ धािा २६७. िेपाली िेिा िम्बन्त्धी व्यिथथािः 
(३) िेपाली िेिा ा  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, खि आयव,  धेिी, थारु,  जुथल , 
वपछडा िगव िथा वपछमडएको के्षरका िागरिकको प्रिेि ि ाििा ि ि ािेिी मि4fन्त्िको 
आधाि ा िंघीय कािूि ब ोजि  िमुिजिि गरििछे । 

❖ धािा २६९. िाििीमिक दलको गिि, दिाव ि िञ्चालििः  

४.(ग) दलको विमभन्न िहको कायवकारिणी िम मि ा िेपालको विविधिालाई प्रमिविजम्िि गिे 
गिी ि ािेिी प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा गरिएको हिु ुपछव । 

❖ धािा २९५. िंघीय आयोगको गिििः 
(३) ...गाउँपामलका, िगिपामलका िथा वििेष, िंिजक्षि िा थिायत्त के्षरको िंख्या ि 
िी ािा मिधाविण गिवका लामग िेपाल ििकािले एक आयोग गिि गिेछ । त्यथिो 
आयोगले गाउँपामलका, िगिपामलका िथा वििषे, िंिजक्षि िा थिायत्त के्षरको िंख्या ि 
िी ािाको मिधाविण िेपाल ििकािले मिधाविण गिेको  ापदण्ड ब ोजि  गिुव पिेछ । 

३३..२२  ककााििूूििीी  व्व्ययििथथथथाािःिः   

❖ आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ 

िेपालको िंविधािले आददिािी िििामि आयोग िहिे व्यिथथा ब ोजि  आददिािी िििामि 
आयोग िम्िन्त्धी विधेयक ब्यिथथावपका िंिदिाट पारिि भई आददिािी िििामि आयोग 
ऐि, २०७४ कायावन्त्ियिको क्र  ा िहेको छ । ऐिको प्रथिाििा ा आददिािी िििामि 
ि दुायको गौिि य इमिहाि ि िंथकृमिको पवहचाि, हकवहिको िंिक्षण ि ;+j4{g िथा 
आददिािी िििामि ि ूदायको िििीकिण गिे िथिा  हत्िपूणव विषयहरू ि वेटएका  
छि ्।  

  

❖ आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि, २०५८ 

आददिािी िििामिको परिभाषा ि िेपालका विमभन्न आददिािी िििामिहरु िा ाजिक, 
आमथवक िथा िांथकृमिक विकाि ि उत्थाि एिं िाविय विकािको  ूल प्रिाह ा ि ाि 
िहभागिाको लामग आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठािको थथापिा ि िञ्चालि गिव 
िाञ्छिीय भएकोले यो ऐि बिाईएको भिी ऐिको प्रथिाििा ा उल्लेख गरिएको छ । 
उि ऐि २०५८ िाल ा िािी भई ऐिकै प्रािधाि ब ोजि  आददिािी िििामि उत्थाि 
िाविय प्रमिष्ठाि गिि गरिएको छ । 
 

❖ मििा िी िेिा ऐि, २०४९  

मििा िी िेिा ऐि, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७  ा मििा िी िेिालाई ि ािेिी 
बिाउि खलु्ला प्रमियोमगिाåfिा पूमिव हिु े पद ध्य े पैिामलि प्रमििि पद छुट्याई िो 
प्रमिििलाई ििप्रमििि  ािी आददिािी िििामिका लामग ित्ताइि प्रमििि आिक्षण गरिि े
प्रािधाि छ । 
 

❖ बैदेजिक िोिगाि ऐि, २०६३  

दफा ९(१) िैदेजिक िोिगाि ा िािे  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, उत्पीमडि, 
दैिीप्रकोप पीमडि िथा दगुव  के्षरका व्यजिलाई िेपाल ििकािले वििेष िवुिधा प्रदाि गिव 
िक्िेछ । 

(२) िैदेजिक िोिगाि ा का दाि पिाउदा िंथथाले िेपाल ििकािåfिा िोके ब ोजि को 
िंख्या ा  वहला, दमलि, आददिािी िििामि, उत्पीमडि िगव, वपछमडएको क्षेर िथा िगव एिं 
दगुव  के्षरका व्यजिलाई आिक्षण प्रदाि गिुवपिेछ । 
 

❖ लोकिेिा आयोग ऐि, २०६६ 

दफा ३५(३) उपदफा (१) िा (२) ब ोजि  अन्त्ििाविाव िम मि गिि गदाव ि ािेिी 
िहभामगिा िमुिजिि गरििछे । थपविकिणिः यि उपदफाको प्रयोििका लामग अन्त्ििाविाव 
िम मि ा  वहला, आददिािी िििामि,  धेिी, दमलि, वपछमडएको के्षरका व्यजि ध्य े
कजम्ि ा एकििा िदथय िहे ा ि ािेिी िहभामगिा िमुिजिि भएको  ामििेछ । 
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❖ खाद्ब अमधकाि िथा खाद्ब िम्प्रभिूा िम्बन्त्धी ऐि, २०७५ 

दफा १८- लजक्षि कृवष विकाि कायवक्र  िञ्चालििः(१) िेपाल ििकाि, प्रदेि ििकाि िथा 
थथािीय िहले दमलि, लोपोन्त् खु, आददिािी वकिाि िा भमू वहि वकिािको हकवहिको 
िंिक्षणका लामग लजक्षि कृवष विकाि कायवक्र  बिाई लाग ुगिेछ । 

उल्लेजखि कािूिी व्यिथथाहरु बाहेक अन्त्य ििकािी िेिा िथा पेिागि विजिविकृि कािूिहरु ा 
आददिािी िििामिहरुको हक वहि ि अमधकाि िंिक्षण िथा िj4{gsf लामग प्रत्यक्ष िथा 
अप्रत्यक्षरुप ा व्यिथथा गरिएका छि ्। 

३३..३३  अअन्त्न्त्ििििाावववविियय  ििजजन्त्न्त्धध,,  ििम्म्झझौौििााहहरुरु  ििथथाा  घघोोषषणणाापपररिःिः 
❖ अन्त्ििावविय श्र  िंगिि  हािजन्त्ध िं. १६९ (International Labour Organization 

Convention No 169) 
आददिािी िििामिका ििालहरुलाई अन्त्ििावविय श्र  िंगििले िि ् १९२० को दिक 
देजख ि ै उिाउदै आएको छ । यि  हािजन्त्धलाई िेपालले २२ अगि २००७  ा 
अि ुोदि गरििकेको छ । यि  हािजन्त्धलाई अि ुोदि गिे देिहरुले विकाि प्रवक्रया ा 
आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा िमुिजिि गिे, उिीहरुको अमधकािको िक्षा गिे 
जिम् ेिािी मलि े ि उिीहरुको अमधकाि हिि ् भएको अिथथा ा अमधकािको िक्षा गिव 
कािूिी उपाय अपिाउिे, आददिािी िििामिहरुले पवहला देजख बिोबाि ि भोग गदै 
आएको आदद  भमू   ामथ उिीहरुकै थिाम त्ि हिुे कुिालाई िाज्यले  ान्त्यिा ददि ेिथिा 
विषयहरु उल्लेख गरिएका छि ्। आददिािी िििामिको भमू  िा के्षर ा पाइि ेप्राकृमिक 
िम्पजत्त िा श्रोिहरु ा उिीहरुको िै अमधकाि हिु े भएकोले आददिािी िििामिको 
अमधकािको िक्षा गिव ििकािले कािूिी िथा िंथथागि उपाय अिलम्बि गिे, आददिािी 
िििामिहरुको िहभामगिा ा उिीहरुबाटै िञ्चालि हिुे गिी जिक्षा हामिल गिे िािाििण 
िाज्यले ियाि गिे लगायिका आददिािी िििामिका अमधकािहरु यि  हािजन्त्धले व्यिथथा 
गिेको छ । 
 

❖ िंयिु िाििंघीय आददिािी िििामिको अमधकाि िम्बन्त्धी घोषणा-पर (United Nation 
Declaration Right of Idigenous Peoples-UNDPRIP)  

आददिािी िििामिहको अमधकाि िम्बन्त्धी िंयिु िाििंघीय घोषणापर (UNDRIP) 
आददिािी िििामिको अमधकाि िंिक्षण िथा िंबद्दवि गिे अको  हत्िपूणव अन्त्ििावविय 
दथिािेि हो । घोषणापरले आददिािी िििामिहरु  ामथ हिुे िबै खाले भेदभािबाट  िु 
हिुपुिे, िहअजथित्ि, पािथपारिक लाभ ि पूणव िम् ािको भाििा अिरुुप आदिािी 
िििामिको िाज्यिँग आफ्िो िम्बन्त्ध थििन्त्रपूिवक मिधाविण गिव पाउिे अमधकाि िथिा 
विषयहरु प्रथिाििा ा उल्लेख गरिएको छ । उि घोषणापर ा आददिािी िििामिको 
उत्पजत्त ि पवहचाििँग िम्बजन्त्धि अमधकािहरु उपभोग गिव पाउिे, आददिािी िििामिलाई 
आत्  मिणवयको अमधकाि, थिायत्त िािि िा थििाज्यको अमधकाि, पथृक पवहचािको िक्षा, 
आफ्िो भमू  िा भौगोमलक के्षरबाट हटाउि िपाउिे, िांथकृमिक ि धाम वक थथलको िक्षा 
गिव पाउिे अमधकाि, आफ्िै भाषा ा िञ्चाि गिव पाउिे अमधकाि िथिा आददिािी 
िििामिका अमधकािका प्रािधािहरु उल्लेख गरिएको छ । यि घोषणापरको िेपाल पक्ष 
िाि भईिकेको छ ।  

अन्त्ििावविय श्र  िंगिि  हािजन्त्ध िं. १६९ ि िंयिु िाििंघीय आददिािी िििामिको अमधकाि 
िम्बन्त्धी घोषणा-पर (UNDRIP) लाई एक आपि ा परिपूिक प्रािधािको रुप ा हेरिन्त्छ । यि 
 हािजन्त्ध ि घोषणापरले  खु्यगिी आददिािी िििामिहरुलाई  ाििअमधकािहरु िवहि आफ्िो 
थििःपवहचाि, भमू  ि पखु्यौली थलो, िंथकृमि, िा वुहक अमधकाि, िििाको हैमियि ा प्राप्त हिु े
आत् मिणवयको अमधकाि, जिक्षा, थिाथथय, िोिगािी लगायि ििै िेिाहरु ा ि ाि अििि प्राप्त गिे 
अमधकाि, आफ्िो भाषा ा िूचिा, जिक्षा ि न्त्याय पाउि ेअमधकािका िाथै पिा िव ि िहभामगिा िथा 
थििन्त्र, पूिवक ििुजुचि िह मिको अमधकाि लगायिका अमधकािहरुको िमुिजिि गिुवका िाथै 
आददिािी िििामिको िाििैमिक, आमथवक, िा ाजिक ि िांथकृमिक अमधकािको िक्षाको मिजम्ि 
िाज्यलाई मिदेजिि गिेको छ । 
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❖ खाद्ब अमधकाि िथा खाद्ब िम्प्रभिूा िम्बन्त्धी ऐि, २०७५ 

दफा १८- लजक्षि कृवष विकाि कायवक्र  िञ्चालििः(१) िेपाल ििकाि, प्रदेि ििकाि िथा 
थथािीय िहले दमलि, लोपोन्त् खु, आददिािी वकिाि िा भमू वहि वकिािको हकवहिको 
िंिक्षणका लामग लजक्षि कृवष विकाि कायवक्र  बिाई लाग ुगिेछ । 

उल्लेजखि कािूिी व्यिथथाहरु बाहेक अन्त्य ििकािी िेिा िथा पेिागि विजिविकृि कािूिहरु ा 
आददिािी िििामिहरुको हक वहि ि अमधकाि िंिक्षण िथा िj4{gsf लामग प्रत्यक्ष िथा 
अप्रत्यक्षरुप ा व्यिथथा गरिएका छि ्। 

३३..३३  अअन्त्न्त्ििििाावववविियय  ििजजन्त्न्त्धध,,  ििम्म्झझौौििााहहरुरु  ििथथाा  घघोोषषणणाापपररिःिः 
❖ अन्त्ििावविय श्र  िंगिि  हािजन्त्ध िं. १६९ (International Labour Organization 

Convention No 169) 
आददिािी िििामिका ििालहरुलाई अन्त्ििावविय श्र  िंगििले िि ् १९२० को दिक 
देजख ि ै उिाउदै आएको छ । यि  हािजन्त्धलाई िेपालले २२ अगि २००७  ा 
अि ुोदि गरििकेको छ । यि  हािजन्त्धलाई अि ुोदि गिे देिहरुले विकाि प्रवक्रया ा 
आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा िमुिजिि गिे, उिीहरुको अमधकािको िक्षा गिे 
जिम् ेिािी मलि े ि उिीहरुको अमधकाि हिि ् भएको अिथथा ा अमधकािको िक्षा गिव 
कािूिी उपाय अपिाउिे, आददिािी िििामिहरुले पवहला देजख बिोबाि ि भोग गदै 
आएको आदद  भमू   ामथ उिीहरुकै थिाम त्ि हिुे कुिालाई िाज्यले  ान्त्यिा ददि ेिथिा 
विषयहरु उल्लेख गरिएका छि ्। आददिािी िििामिको भमू  िा के्षर ा पाइि ेप्राकृमिक 
िम्पजत्त िा श्रोिहरु ा उिीहरुको िै अमधकाि हिु े भएकोले आददिािी िििामिको 
अमधकािको िक्षा गिव ििकािले कािूिी िथा िंथथागि उपाय अिलम्बि गिे, आददिािी 
िििामिहरुको िहभामगिा ा उिीहरुबाटै िञ्चालि हिुे गिी जिक्षा हामिल गिे िािाििण 
िाज्यले ियाि गिे लगायिका आददिािी िििामिका अमधकािहरु यि  हािजन्त्धले व्यिथथा 
गिेको छ । 
 

❖ िंयिु िाििंघीय आददिािी िििामिको अमधकाि िम्बन्त्धी घोषणा-पर (United Nation 
Declaration Right of Idigenous Peoples-UNDPRIP)  

आददिािी िििामिहको अमधकाि िम्बन्त्धी िंयिु िाििंघीय घोषणापर (UNDRIP) 
आददिािी िििामिको अमधकाि िंिक्षण िथा िंबद्दवि गिे अको  हत्िपूणव अन्त्ििावविय 
दथिािेि हो । घोषणापरले आददिािी िििामिहरु  ामथ हिुे िबै खाले भेदभािबाट  िु 
हिुपुिे, िहअजथित्ि, पािथपारिक लाभ ि पूणव िम् ािको भाििा अिरुुप आदिािी 
िििामिको िाज्यिँग आफ्िो िम्बन्त्ध थििन्त्रपूिवक मिधाविण गिव पाउिे अमधकाि िथिा 
विषयहरु प्रथिाििा ा उल्लेख गरिएको छ । उि घोषणापर ा आददिािी िििामिको 
उत्पजत्त ि पवहचाििँग िम्बजन्त्धि अमधकािहरु उपभोग गिव पाउिे, आददिािी िििामिलाई 
आत्  मिणवयको अमधकाि, थिायत्त िािि िा थििाज्यको अमधकाि, पथृक पवहचािको िक्षा, 
आफ्िो भमू  िा भौगोमलक के्षरबाट हटाउि िपाउिे, िांथकृमिक ि धाम वक थथलको िक्षा 
गिव पाउिे अमधकाि, आफ्िै भाषा ा िञ्चाि गिव पाउिे अमधकाि िथिा आददिािी 
िििामिका अमधकािका प्रािधािहरु उल्लेख गरिएको छ । यि घोषणापरको िेपाल पक्ष 
िाि भईिकेको छ ।  

अन्त्ििावविय श्र  िंगिि  हािजन्त्ध िं. १६९ ि िंयिु िाििंघीय आददिािी िििामिको अमधकाि 
िम्बन्त्धी घोषणा-पर (UNDRIP) लाई एक आपि ा परिपूिक प्रािधािको रुप ा हेरिन्त्छ । यि 
 हािजन्त्ध ि घोषणापरले  खु्यगिी आददिािी िििामिहरुलाई  ाििअमधकािहरु िवहि आफ्िो 
थििःपवहचाि, भमू  ि पखु्यौली थलो, िंथकृमि, िा वुहक अमधकाि, िििाको हैमियि ा प्राप्त हिु े
आत् मिणवयको अमधकाि, जिक्षा, थिाथथय, िोिगािी लगायि ििै िेिाहरु ा ि ाि अििि प्राप्त गिे 
अमधकाि, आफ्िो भाषा ा िूचिा, जिक्षा ि न्त्याय पाउि ेअमधकािका िाथै पिा िव ि िहभामगिा िथा 
थििन्त्र, पूिवक ििुजुचि िह मिको अमधकाि लगायिका अमधकािहरुको िमुिजिि गिुवका िाथै 
आददिािी िििामिको िाििैमिक, आमथवक, िा ाजिक ि िांथकृमिक अमधकािको िक्षाको मिजम्ि 
िाज्यलाई मिदेजिि गिेको छ । 
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पपररििच्च्छछेेद्द्  --४४ 

आआययोोगगककोो  ििंंगगिििि  ििंंििचचििाा,  ििििििजजिि  ििथथाा  भभौौममििकक  अअबबथथथथाा 

४४..११  ििंंगगििििाात्त्  कक  ििंंििचचििाािःिः 
िेपालको िंविधािको धािा २६१ ि आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ ब ोजि  आददिािी 
िििामि आयोग ा  ाििीय अध्यक्षज्यू ि चाि ििा  ाििीय िदथयज्यूहरु िहिभुएको छ । िंघीय 
 ाम ला िथा िा ान्त्य प्रिािि  न्त्रालयको म मि २०७७/०९/०८ को परबाट आयोगको िंगिि 
िंिचिा ि दिबन्त्दी िेरिि परि ािवि िवहि थिीकृि भई प्राप्त भए अििुाि िािपरांवकि प्रथ  
शे्रणीको क वचािी िजचि हिुे गिी िम् ा १३ ििाको दिबन्त्दी िहेको  छ । आयोगको ििव ाि 
िंगििात् क िंिचिा ि प्रथिाविि िंगििात् क िंिचिा अििूुची ३ ि ४  ा िाजखएको छ । 

४४..२२  ििििििजजिििःिः 
आयोगको थिीकृि दिबन्त्दी अििूुची ५  ा ददइएको छ । 

४४..३३    भभौौममििकक  अअििथथथथाािःिः 
यि आयोगको कायावलय श्री हल, पलु्चोक ा अिजथथि छ । आयोगको हालिम्  आफ्िै भिि  
छैि । िथपेन्त्िि बिृ मडमभिि कायावलय िहेको भििको िल्लो िला ा यि आयोगको कायावलय 
िहेको छ । आयोग ा ९ िटा चाि चके्क ििािी िाधि िहेको छ, िि ध्ये एउटा चाल ुअिथथा ा 
छैि भिे आि िटा चाल ुअिथथा ा िहेका छि ्। त्यिैगिी, आयोग ा ४ िटा चाल ुअिथथा ा 
िहेको ि २ िटा चाल ुअिथथा ा ििहेको गिी िम् ा ६ िटा  ोटििाइकल ि ३ िटा थकुटि  
छि ्। 

 

 

 

 

 

पपररििच्च्छछेेद्द्  --५५  
प्रप्रगगममिि  ववििििििणण 

५५..११  आआममथथववकक  बबषषवव  २२००७७७७//००७७८८  ककोो  वविित्तत्तीीयय  ववििििििणणिःिः 
आयोगको विमियोजिि कूल िावषवक बिेट रु.३,१५,००,०००/- िहेको मथयो । िि ध्ये चाल ु
िफव  रु.२,९१,००,०००/- ि पूिँीगि िफव  रु. २४,००,०००/- विमियोिि भएको छ । 
विमियोजिि बिेट  ध्ये चाल ु िफव  रु. १,९४,७३,९६८/- खचव भएको छ भिे पूिँीगि िफव  
रु.२०,५४,१०५/- िक  खचव भएको  छ । आयोगको बावषवक बिेट िथा खचवको अिथथा 
अििूुची ६  ा प्रथििु गरिएको छ भिे विमियोजिि बिटे ि खचवको फाँटिािी अििूुची ७ ि ८  ा 
उल्लेख गरिएको छ । 

५५..२२  आआ..िि..  २२००७७७७//००७७८८    ाा  ििम्म्पपन्नन्न  भभएएककाा    ुखु्ख्यय  ककााययववक्रक्र  हहरुरुककोो  ववििििििणणिःिः 

५५..२२..११  अअन्त्न्त्ििववक्रक्रवव ययाा  ििथथाा  छछललफफललिःिः 
आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ७ (छ)  ा आददिािी िििामि ि दुाय मभर 
आमथवक िा िा ाजिक रूप ा पछामड पिेका व्यजिको विकाि ि िििीकिणको लामग वििषे 
कायवक्र  ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिी िेपाल ििकाि ि क्ष मिफारिि गिे, (झ)  ा ि दुायको हक 
वहिको िंिक्षण ि िम्िद्दवि गिी उिीहरुको िििीकिणको लामग  चेििा ूलक कायवक्र  िञ्चालि 

गिे  ि (ञ)  ा िबै प्रकािको िोषणको अन्त्त्य गिे ि आददिािी िििामि ि दुायको िििीकिणको 
लामग कायवक्र  ििुव ा गिी िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे आयोगको का  किवव्य ि अमधकािको 
व्यिथथाहरु उल्लेख गरिएका छि ् । उल्लेजखि व्यिथथाहरुको कायावन्त्ियिका लामग आयोगले 
केन्त्द्रीय िथा प्रदेिथििीय अन्त्िवक्रव या िथा छलफल कायवक्र को आयोििा गिी आददिािी िििामि 
िम्बद्द िंघ िंथथाहरु िथा लजक्षि ि दुायहरुिँग अन्त्िवक्रव या गिी उिीहरुको ि थया बािे िािकािी 
मलि े ि आयोगले मिभाउि ु पिे भमू काको बािे ा िझुािहरु िंकलि गिे कायव गिेको छ । 
आ.ि.२०७७/७८  ा आयोगबाट भएका अन्त्िवक्रव या िथा छलफल ि यी कायवक्र को उपलजब्ध 
मिम्िाििुाि छिः 

❖ म मि  २०७७/१०/२५  ा लमलिपिुको धोविघाट ा आददिािी िििामि ि दुाय िम्बद्द िंघ 
िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुबीच आयोगको परिचय, कायवके्षर ि भािी 
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पपररििच्च्छछेेद्द्  --४४ 

आआययोोगगककोो  ििंंगगिििि  ििंंििचचििाा,  ििििििजजिि  ििथथाा  भभौौममििकक  अअबबथथथथाा 

४४..११  ििंंगगििििाात्त्  कक  ििंंििचचििाािःिः 
िेपालको िंविधािको धािा २६१ ि आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ ब ोजि  आददिािी 
िििामि आयोग ा  ाििीय अध्यक्षज्यू ि चाि ििा  ाििीय िदथयज्यूहरु िहिभुएको छ । िंघीय 
 ाम ला िथा िा ान्त्य प्रिािि  न्त्रालयको म मि २०७७/०९/०८ को परबाट आयोगको िंगिि 
िंिचिा ि दिबन्त्दी िेरिि परि ािवि िवहि थिीकृि भई प्राप्त भए अििुाि िािपरांवकि प्रथ  
शे्रणीको क वचािी िजचि हिुे गिी िम् ा १३ ििाको दिबन्त्दी िहेको  छ । आयोगको ििव ाि 
िंगििात् क िंिचिा ि प्रथिाविि िंगििात् क िंिचिा अििूुची ३ ि ४  ा िाजखएको छ । 

४४..२२  ििििििजजिििःिः 
आयोगको थिीकृि दिबन्त्दी अििूुची ५  ा ददइएको छ । 

४४..३३    भभौौममििकक  अअििथथथथाािःिः 
यि आयोगको कायावलय श्री हल, पलु्चोक ा अिजथथि छ । आयोगको हालिम्  आफ्िै भिि  
छैि । िथपेन्त्िि बिृ मडमभिि कायावलय िहेको भििको िल्लो िला ा यि आयोगको कायावलय 
िहेको छ । आयोग ा ९ िटा चाि चके्क ििािी िाधि िहेको छ, िि ध्ये एउटा चाल ुअिथथा ा 
छैि भिे आि िटा चाल ुअिथथा ा िहेका छि ्। त्यिैगिी, आयोग ा ४ िटा चाल ुअिथथा ा 
िहेको ि २ िटा चाल ुअिथथा ा ििहेको गिी िम् ा ६ िटा  ोटििाइकल ि ३ िटा थकुटि  
छि ्। 

 

 

 

 

 

पपररििच्च्छछेेद्द्  --५५  
प्रप्रगगममिि  ववििििििणण 

५५..११  आआममथथववकक  बबषषवव  २२००७७७७//००७७८८  ककोो  वविित्तत्तीीयय  ववििििििणणिःिः 
आयोगको विमियोजिि कूल िावषवक बिेट रु.३,१५,००,०००/- िहेको मथयो । िि ध्ये चाल ु
िफव  रु.२,९१,००,०००/- ि पूिँीगि िफव  रु. २४,००,०००/- विमियोिि भएको छ । 
विमियोजिि बिेट  ध्ये चाल ु िफव  रु. १,९४,७३,९६८/- खचव भएको छ भिे पूिँीगि िफव  
रु.२०,५४,१०५/- िक  खचव भएको  छ । आयोगको बावषवक बिेट िथा खचवको अिथथा 
अििूुची ६  ा प्रथििु गरिएको छ भिे विमियोजिि बिटे ि खचवको फाँटिािी अििूुची ७ ि ८  ा 
उल्लेख गरिएको छ । 

५५..२२  आआ..िि..  २२००७७७७//००७७८८    ाा  ििम्म्पपन्नन्न  भभएएककाा    ुखु्ख्यय  ककााययववक्रक्र  हहरुरुककोो  ववििििििणणिःिः 

५५..२२..११  अअन्त्न्त्ििववक्रक्रवव ययाा  ििथथाा  छछललफफललिःिः 
आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ७ (छ)  ा आददिािी िििामि ि दुाय मभर 
आमथवक िा िा ाजिक रूप ा पछामड पिेका व्यजिको विकाि ि िििीकिणको लामग वििषे 
कायवक्र  ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिी िेपाल ििकाि ि क्ष मिफारिि गिे, (झ)  ा ि दुायको हक 
वहिको िंिक्षण ि िम्िद्दवि गिी उिीहरुको िििीकिणको लामग  चेििा ूलक कायवक्र  िञ्चालि 

गिे  ि (ञ)  ा िबै प्रकािको िोषणको अन्त्त्य गिे ि आददिािी िििामि ि दुायको िििीकिणको 
लामग कायवक्र  ििुव ा गिी िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे आयोगको का  किवव्य ि अमधकािको 
व्यिथथाहरु उल्लेख गरिएका छि ् । उल्लेजखि व्यिथथाहरुको कायावन्त्ियिका लामग आयोगले 
केन्त्द्रीय िथा प्रदेिथििीय अन्त्िवक्रव या िथा छलफल कायवक्र को आयोििा गिी आददिािी िििामि 
िम्बद्द िंघ िंथथाहरु िथा लजक्षि ि दुायहरुिँग अन्त्िवक्रव या गिी उिीहरुको ि थया बािे िािकािी 
मलि े ि आयोगले मिभाउि ु पिे भमू काको बािे ा िझुािहरु िंकलि गिे कायव गिेको छ । 
आ.ि.२०७७/७८  ा आयोगबाट भएका अन्त्िवक्रव या िथा छलफल ि यी कायवक्र को उपलजब्ध 
मिम्िाििुाि छिः 

❖ म मि  २०७७/१०/२५  ा लमलिपिुको धोविघाट ा आददिािी िििामि ि दुाय िम्बद्द िंघ 
िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुबीच आयोगको परिचय, कायवके्षर ि भािी 
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योििा विषयक एक ददिमिय कायवक्र  िंचालि गरिएको मथयो । यि कायवक्र  ा 
िहभागीहरुलाई आयोगको परिचय, का  किवव्य ि अमधकािको बािे ा ििुजुचि गिाईएको मथयो 
भिे आददिािी िििामि िंघ िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुबाट आयोगको 
आगा ी कायवक्र का बािे ा िझुाि प्राप्त भयो ।  

❖ म मि २०७७/११/२२  ा लमलिपिुको कुपण्डोलजथथि होटल मग्रििीच ा िंिैधामिक मिकायका 
पदामधकारिहरुज्यूहरु, विश्वविधालयका प्रा.डा.ज्यूहरु, विषय वििषेज्ञहरु ि ििोकाििाला 
िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधज्यूहरुिंग आयोगको  ौिदुा दििन्त्दी िथा भािी िीमि िथा 
कायवक्र का िम्बन्त्ध ा छलफल िथा अन्त्िवक्रव या भयो । यि कायवक्र  ा आयोगको  ौिदुा 
दिबन्त्दी ि िंगिि िंिचिाका विषय ा छलफल िथा अन्त्िवक्रव या गिी आयोगको कायवक्षेर एिं 
कायविोझको विश्लषेण गिी आयोगका लामग आिश्यक दिबन्त्दी ि िंगिि िंिचिाको खाका 
ियाि गरिएको मथयो ।  

❖ म मि २०७७/१२/१८  ा प्रदेि िं. १ को धिाि ा प्रदेि िं. १ का आददिािी िििामि 
ि दुाय िम्बद्द िंघ िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुको िहभामगिा ा 
आददिािी िििामिहरुको हक वहि िंिक्षण िथा आयोगको कायवक्षरे ि भािी योििा विषय ा 
एक अन्त्िवक्रव या कायवक्र को आयोििा गरिएको मथयो । प्रदेि िं. १ का  ाििीय 
 खु्य न्त्रीज्यूको प्र खु आमिथयिा िथा आयोगका  ाििीय अध्यक्षको अध्यक्षिा ा िंचामलि यि 
कायवक्र  ा िभा खु, प्रदेि ििकािका  न्त्रीहरु, िांिदहरु, ििप्रमिमिमधहरु, आददिािी िििामि 
िंगिि िथा ि दुायका प्रमिमिमधहरुको उपजथथमि मथयो । कायवक्र  ा िहभागीहरुलाई 
आयोगको परिचय िथा कायवके्षरको बािे ा िािकािी गिाउिकुा िाथै प्रदेि ा आददिािी 
िििामिहरुको ि थयाहरु, आमथवक, िा ाजिक िथा विकािात् क गमिविमधहरु ा प्रदेिका 
आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा, हक वहिको िक्षा, आिश्यक स्रोि िाधि लगायिका 
विषय ा अन्त्िवक्रव या भयो । 

❖ म मि २०७८/०१/१५  ा लजुम्बिी प्रदेिको बटुिल ा लजुम्ििी प्रदेिका आददिािी िििामि 
िम्िन्त्धी ििोकाििाला िंघ िथथाका प्रमिमिमध, आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठािका 
उपाध्यक्ष िथा आददिािी िििामिका क्षेर ा का  गिी िहेका ब्यजिहरुिंग आददिािी 
िििामिको अिथथा ि भािी योििा िम्िन्त्ध ा प्रदेिथििीय छलफल कायवक्र  िम्पन्न गरियो । 
थथािीय िहका ििप्रमिमिमधहरू ि आददिािी िििामि  हािंघ जिल्ला ि न्त्िय परिषद्का 

प्रमिमिमधहरूलाई आयोगका िािे ा िंजक्षप्त िािकािी गिाउिकुा िाथै थथािीय िहका 
ििप्रमिमिमधहरूले आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र हरू ि ािेि गदाव िहयोग पगु्िे कािूिी 
िथा िंिैधामिक व्यिथथाका िािे ा प्रि पारियो । कायवक्र  ा आददिािी िििामि  हािंघ ि 
त्यि अन्त्िगविका िािीय िंघिंथथाहरूका पदामधकािी/ प्रमिमिमधहरूले आददिािी िििामि लजक्षि 
कायवक्र हरू कायावन्त्ियि गिाउि ा थथािीय िहिँगको ि न्त्ियको आिश्यकिा ि  हत्िको 
विषय ा छलफल भयो । छलफल िथा अन्त्िवक्रव य कायवक्र बाट लजुम्बिी प्रदेिका 
ििप्रमिमधहरू ि आददिािी िििामि िंघ–िथथाका पदामधकािी एिं अमभयन्त्िाहरू िीच िहकायव ि 
ि न्त्िय गिे िािाििण मि ावण भयो । 

 

❖ म मि २०७८/०२/३० देजख २०७८/०३/०८ िम्  आददिािी िििामिको हक वहि ि 
अमधकाि िंिक्षण िथा िंबद्दविका लामग थथािीय िहको िीमिगि िथा कायवक्र गि भमू का 
विषय ा थथािीय िहका प्र खु/उपप्र खुहरु, अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरु, प्र खु प्रिाकीय अमधकृिहरु, 
आददिािी िििामिका थथािीय िथा प्रदेिथििका िंघ िंगििका प्रमिमिमधहरुिंग भच ुवअल 
 ाध्य बाट अन्त्िवक्रव या कायवक्र  िम्पन्न गरियो । कायवक्र बाट आददिािी िििामिको हक 
वहि ि अमधकाि िंिक्षण िथा िम्बद्दविका लामग थथािीय िहको  ौिदुा िीमि िथा कायवक्र को 
विषय ा िािकािी मलईएको मथयो भि ेथथािीय िहले आ.ि.२०७८/०७९ को िावषवक बिेट 
मि ावण गदाव आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकाि िंिक्षण िथा िंबद्दविका लामग वििेष 
व्यिथथा गिव अििुोध गरियो । अन्त्िवक्रव या कायवक्र  ा थथािीय िथा प्रदेिथििी आददिािी 
िििामि ि दुायका िंघ िंथथाका प्रमिमिमधहरुबाट िंघ प्रदेि ििकाि ि थथािीय िहबाट 
आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकािका विषय ा िीमिगि िथा कायवक्र गि व्यिथथा 
गिुवपिे ि िोको लामग आयोगले वििेष पहल गिव िझुाि प्राप्त भयो । 
 

❖ २०७८/०३/११ देजख १४ गिे िम्  काभ्रपेलाञ्चोक जिल्लाको धमुलखेल ा आददिािी 
िििामिहरुको अ ूिव कला िंथकृमिहरु िंिक्षण िथा त्यथिा िम्पदालाई विश्व िम्पदा िूची ा 
िूचीकृि गिे, आददिािी िििामि आयोगको पञ्चिषीय योििा मि ावण आयोगबाट अध्ययि िथा 
अििुन्त्धाि गिाइएका प्रमििदेि  ामथ छलफल गिे उ�शे्यले एक कायविाला गोष्ठी आयोििा 
गरिएको मथयो । कायवक्र  ा िंथकृमि पयवटि िथा िागरिक उड्डयि  न्त्रालयका विज्ञज्यूहरु, 
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योििा विषयक एक ददिमिय कायवक्र  िंचालि गरिएको मथयो । यि कायवक्र  ा 
िहभागीहरुलाई आयोगको परिचय, का  किवव्य ि अमधकािको बािे ा ििुजुचि गिाईएको मथयो 
भिे आददिािी िििामि िंघ िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुबाट आयोगको 
आगा ी कायवक्र का बािे ा िझुाि प्राप्त भयो ।  

❖ म मि २०७७/११/२२  ा लमलिपिुको कुपण्डोलजथथि होटल मग्रििीच ा िंिैधामिक मिकायका 
पदामधकारिहरुज्यूहरु, विश्वविधालयका प्रा.डा.ज्यूहरु, विषय वििषेज्ञहरु ि ििोकाििाला 
िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधज्यूहरुिंग आयोगको  ौिदुा दििन्त्दी िथा भािी िीमि िथा 
कायवक्र का िम्बन्त्ध ा छलफल िथा अन्त्िवक्रव या भयो । यि कायवक्र  ा आयोगको  ौिदुा 
दिबन्त्दी ि िंगिि िंिचिाका विषय ा छलफल िथा अन्त्िवक्रव या गिी आयोगको कायवक्षेर एिं 
कायविोझको विश्लषेण गिी आयोगका लामग आिश्यक दिबन्त्दी ि िंगिि िंिचिाको खाका 
ियाि गरिएको मथयो ।  

❖ म मि २०७७/१२/१८  ा प्रदेि िं. १ को धिाि ा प्रदेि िं. १ का आददिािी िििामि 
ि दुाय िम्बद्द िंघ िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुको िहभामगिा ा 
आददिािी िििामिहरुको हक वहि िंिक्षण िथा आयोगको कायवक्षरे ि भािी योििा विषय ा 
एक अन्त्िवक्रव या कायवक्र को आयोििा गरिएको मथयो । प्रदेि िं. १ का  ाििीय 
 खु्य न्त्रीज्यूको प्र खु आमिथयिा िथा आयोगका  ाििीय अध्यक्षको अध्यक्षिा ा िंचामलि यि 
कायवक्र  ा िभा खु, प्रदेि ििकािका  न्त्रीहरु, िांिदहरु, ििप्रमिमिमधहरु, आददिािी िििामि 
िंगिि िथा ि दुायका प्रमिमिमधहरुको उपजथथमि मथयो । कायवक्र  ा िहभागीहरुलाई 
आयोगको परिचय िथा कायवके्षरको बािे ा िािकािी गिाउिकुा िाथै प्रदेि ा आददिािी 
िििामिहरुको ि थयाहरु, आमथवक, िा ाजिक िथा विकािात् क गमिविमधहरु ा प्रदेिका 
आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा, हक वहिको िक्षा, आिश्यक स्रोि िाधि लगायिका 
विषय ा अन्त्िवक्रव या भयो । 

❖ म मि २०७८/०१/१५  ा लजुम्बिी प्रदेिको बटुिल ा लजुम्ििी प्रदेिका आददिािी िििामि 
िम्िन्त्धी ििोकाििाला िंघ िथथाका प्रमिमिमध, आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठािका 
उपाध्यक्ष िथा आददिािी िििामिका क्षेर ा का  गिी िहेका ब्यजिहरुिंग आददिािी 
िििामिको अिथथा ि भािी योििा िम्िन्त्ध ा प्रदेिथििीय छलफल कायवक्र  िम्पन्न गरियो । 
थथािीय िहका ििप्रमिमिमधहरू ि आददिािी िििामि  हािंघ जिल्ला ि न्त्िय परिषद्का 

प्रमिमिमधहरूलाई आयोगका िािे ा िंजक्षप्त िािकािी गिाउिकुा िाथै थथािीय िहका 
ििप्रमिमिमधहरूले आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र हरू ि ािेि गदाव िहयोग पगु्िे कािूिी 
िथा िंिैधामिक व्यिथथाका िािे ा प्रि पारियो । कायवक्र  ा आददिािी िििामि  हािंघ ि 
त्यि अन्त्िगविका िािीय िंघिंथथाहरूका पदामधकािी/ प्रमिमिमधहरूले आददिािी िििामि लजक्षि 
कायवक्र हरू कायावन्त्ियि गिाउि ा थथािीय िहिँगको ि न्त्ियको आिश्यकिा ि  हत्िको 
विषय ा छलफल भयो । छलफल िथा अन्त्िवक्रव य कायवक्र बाट लजुम्बिी प्रदेिका 
ििप्रमिमधहरू ि आददिािी िििामि िंघ–िथथाका पदामधकािी एिं अमभयन्त्िाहरू िीच िहकायव ि 
ि न्त्िय गिे िािाििण मि ावण भयो । 

 

❖ म मि २०७८/०२/३० देजख २०७८/०३/०८ िम्  आददिािी िििामिको हक वहि ि 
अमधकाि िंिक्षण िथा िंबद्दविका लामग थथािीय िहको िीमिगि िथा कायवक्र गि भमू का 
विषय ा थथािीय िहका प्र खु/उपप्र खुहरु, अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरु, प्र खु प्रिाकीय अमधकृिहरु, 
आददिािी िििामिका थथािीय िथा प्रदेिथििका िंघ िंगििका प्रमिमिमधहरुिंग भच ुवअल 
 ाध्य बाट अन्त्िवक्रव या कायवक्र  िम्पन्न गरियो । कायवक्र बाट आददिािी िििामिको हक 
वहि ि अमधकाि िंिक्षण िथा िम्बद्दविका लामग थथािीय िहको  ौिदुा िीमि िथा कायवक्र को 
विषय ा िािकािी मलईएको मथयो भि ेथथािीय िहले आ.ि.२०७८/०७९ को िावषवक बिेट 
मि ावण गदाव आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकाि िंिक्षण िथा िंबद्दविका लामग वििेष 
व्यिथथा गिव अििुोध गरियो । अन्त्िवक्रव या कायवक्र  ा थथािीय िथा प्रदेिथििी आददिािी 
िििामि ि दुायका िंघ िंथथाका प्रमिमिमधहरुबाट िंघ प्रदेि ििकाि ि थथािीय िहबाट 
आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकािका विषय ा िीमिगि िथा कायवक्र गि व्यिथथा 
गिुवपिे ि िोको लामग आयोगले वििेष पहल गिव िझुाि प्राप्त भयो । 
 

❖ २०७८/०३/११ देजख १४ गिे िम्  काभ्रपेलाञ्चोक जिल्लाको धमुलखेल ा आददिािी 
िििामिहरुको अ ूिव कला िंथकृमिहरु िंिक्षण िथा त्यथिा िम्पदालाई विश्व िम्पदा िूची ा 
िूचीकृि गिे, आददिािी िििामि आयोगको पञ्चिषीय योििा मि ावण आयोगबाट अध्ययि िथा 
अििुन्त्धाि गिाइएका प्रमििदेि  ामथ छलफल गिे उ�शे्यले एक कायविाला गोष्ठी आयोििा 
गरिएको मथयो । कायवक्र  ा िंथकृमि पयवटि िथा िागरिक उड्डयि  न्त्रालयका विज्ञज्यूहरु, 
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विश्व विBfलयका प्रा.डा.ज्यूहरु, UNICEF  का प्रमिमिमधज्यूहरु ि अन्त्य विषय वििेषज्ञहरुको 
िहभामगिा िह्यो ।  
 

कायविाला गोष्ठी ा आददिािी िििामि आयोगको पञ्चिषीय योििा मि ावण अध्ययिको प्रािजम्भक 
प्रमििदेि ि आयोगबाट अध्ययि िथा अििुन्त्धाि गिाइएका विमभन्न विषयहरुको अध्ययिको 
प्रमििदेि  ामथ छलफल गिी िझुाि िंकलि गरियो । गोष्ठी ा आददिािी िििामिहरुको अ ूिव 
कला िंथकृमिहरु िंिक्षण िथा त्यथिा िंथकृमिहरुलाई विश्व िम्पदा िूची ा िूचीकृि गिे 
विषय ा विषय विज्ञबाट प्रथििुीकिण गरिएको मथयो भिे िो िम्बन्त्ध ा प्राप्त िझुाि िंकलि 
गरियो। 

५५..२२..२२  अअििुगुग  िि  ििम्म्बबन्त्न्त्धधीी  ककााययववहहरुरु   

आआ..िि..२२००७७७७//००७७८८    ाा  ििम्म्पपन्नन्न  अअििुगुग  िि  ििम्म्बबन्त्न्त्धधीी    ुखु्ख्यय    ुखु्ख्यय  ककााययववहहरुरु  ममििम्म्ििााििुिुिाािि  ििहहेेककाा  छछिि  ।। 

❖ २०७७ िाल चैर १८ गिे आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूको िेितृ्ि ा िििामि िम्िन्त्धी 
िीविि िंग्राहल मि ावणका लामग आिश्यक िम्भाव्य िम ि प्रामप्तका लामग चन्त्द्रामगिी 
िगिपामलका दहचोकको थथलगि अध्ययि भयो । िो अध्ययिका क्र  ा लाफा ग्रपु 
मलम टेडको  हत्िपूणव िहयोग िहयो ।  

❖ म मि २०७७/१२/१९ गिे आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूको िेितृ्ि ा धाम वक, 
ऐमिहामिक एिं पिुािाजत्िक  हत्िको धिकुटा, भोिपिु ि उदयपिु जिल्लाको मि ािा हदैु 
बग्िे िप्तकोिी िददजथथि खिुालङुको थथलगि अध्ययि िथा अिगु ि भएको  मथयो । 
अिगु ि ा  ाििीय िदथय ििण िाई,  ाििीय िदथय िीिा िािा, आयोगका िजचि 
िािेन्त्द्र प्रिाद जघम िे ि थथिीय आददिािी िििामि ि दुायका अगिुाहरुको िहभामगिा 
िह्यो । 

❖ म मि २०७८/०१/१५ देजख २१ गिे िम्   ाििीय िदथय ििण िाईज्यूको ििेतृ्ि ा 
इला , पाँचथि, िाप्लेिङु ि िेह्रथ ु जिल्ला ा ििगणिा िम्बन्त्धी प्रचाि प्रिाि कायवको 
अिगु ि भयो । अिगु िका क्र  ा थथािीय िहका प्र खु/ अध्यक्ष िथा पदामधकािीहरु, 
आददिािी िििामि ि दुाय िम्बद्द िंघ िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं 

ििोकाििालाहरुिंग ििगणिा ा आददिािी िििामिको िाथिविक िथयांक उपलब्ध गिाउिे 
क्र  ा आउि िक्िे ि थया ि उपयिु मिकािका िम्िन्त्ध ा छलफल      गरियो । 

❖ म मि  २०७८/०२/३० देजख २०७८/३/४ गिे िम्  आयोगका  ाििीय िदथय िीिा 
िािाज्यूको िंयोिकत्ि ा िखेुि जिल्ला ा बिोबाि गरििहेका िाउटे ि दुायका वकिोिीहरु 
 ामथ भएको यौि दवु्यविहािको विषय ा िखेुि जिल्लाको गभुावकोट िगिपामलका िडा िं. ९ 
जथथि िाउटे बथिीको थथलगि अिगु ि/ अध्ययि भयो । अिगु िको क्र  ा जिल्ला 
प्रिािि कायावलय, िखेुि ा िाविय  ािि अमधकाि आयोगका पदामधकािीज्यू, िखेुि 
जिल्लाका प्र खु जिल्ला अमधकािीज्यू, वििेन्त्द्रिगि उपह हािगिपामलकाका उपप्र खु ि 
अन्त्य ििप्रमिमिधहरु, िाउटे प्रमिष्ठािका अध्यक्ष, िाउटे  जुखया, पीमडि यिुिीहरु ि िोकेि 
ि आिाि िंथथाका प्रमिमिधहरुिँग भेटघाट िथा छलफल   भयो । 

❖ म मि  २०७८/०३/०६ देजख ७ गिे िम्  आयोगका  ाििीय िदथय ििण िाईज्यूको 
िेितृ्ि ा मिन्त्धपुाल्चोक जिल्लाको हेलम्ब ु ि  लेम्ची के्षर ा बाढीले परु् याएको क्षमिको 
मिरिक्षण िथा अिगु ि गरियो । अिगु ि ा िांिदज्यूहरु, थथािीय िहका प्र खु/ अध्यक्ष 
एिं पदामधकािीज्यूहरु, आददिािी िििामि ि दुाय िम्बद्द िंघ िंगििका प्र खु/ 
प्रमिमिमधहरुिंग ित्काल िाहि ि पिुथथापिाका िम्बन्त्ध ा छलफल गरियो । 

❖ म मि २०७८/०३/२५ देजख ३० गिे िम्  उदयपिुको िेलका िगिपामलकाको कोिी 
उकािको िग्गा  ि िो िग्गा ा बिोबाि गिे आददिािी िििामि लगायिका थथािीय 
िामिन्त्दाहरु िंलग्ि वििाददि के्षर ि िौिहटको चन्त्द्रपिु िगिपामलका २ जथथि वििाददि 
दििुाि िथिीको अिगु ि कायव िम्पन्न गरियो । आयोगका  ाििीय अध्यक्ष िा  बहादिु 
थापा गिज्यूको ििेतृ्ि ा गएको  ाििीय िदथय ििण िाईज्यू ि  ाििीय िदथय 
ियुविहादिु गरुुङ िवहिको टोलीले थथािीय िहका ििप्रमिमिमध, िाििीमिक दल, आददिािी 
िििामि िंघिंथथाका प्रमिमिमधहरु ि पीमडि ि दुायिंग छलफल िथा अन्त्िवकव या गिेको 
मथयो । 

५५..२२..३३  अअध्ध्ययययिि  ििथथाा  अअििुिुिन्त्न्त्धधाािि  ििम्म्बबन्त्न्त्धधीी  ककााययववहहरुरुिःिः 
आददिािी िििामि ऐि २०७४ को दफा ७ (क), (घ) ि (ङ) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी 
िििामि ि दुायको िम्िन्त्ध ा भएका िीमिगि िथा कािूिी व्यिथथा प्रभािकािी रुप ा 
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विश्व विBfलयका प्रा.डा.ज्यूहरु, UNICEF  का प्रमिमिमधज्यूहरु ि अन्त्य विषय वििेषज्ञहरुको 
िहभामगिा िह्यो ।  
 

कायविाला गोष्ठी ा आददिािी िििामि आयोगको पञ्चिषीय योििा मि ावण अध्ययिको प्रािजम्भक 
प्रमििदेि ि आयोगबाट अध्ययि िथा अििुन्त्धाि गिाइएका विमभन्न विषयहरुको अध्ययिको 
प्रमििदेि  ामथ छलफल गिी िझुाि िंकलि गरियो । गोष्ठी ा आददिािी िििामिहरुको अ ूिव 
कला िंथकृमिहरु िंिक्षण िथा त्यथिा िंथकृमिहरुलाई विश्व िम्पदा िूची ा िूचीकृि गिे 
विषय ा विषय विज्ञबाट प्रथििुीकिण गरिएको मथयो भिे िो िम्बन्त्ध ा प्राप्त िझुाि िंकलि 
गरियो। 

५५..२२..२२  अअििुगुग  िि  ििम्म्बबन्त्न्त्धधीी  ककााययववहहरुरु   

आआ..िि..२२००७७७७//००७७८८    ाा  ििम्म्पपन्नन्न  अअििुगुग  िि  ििम्म्बबन्त्न्त्धधीी    ुखु्ख्यय    ुखु्ख्यय  ककााययववहहरुरु  ममििम्म्ििााििुिुिाािि  ििहहेेककाा  छछिि  ।। 

❖ २०७७ िाल चैर १८ गिे आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूको िेितृ्ि ा िििामि िम्िन्त्धी 
िीविि िंग्राहल मि ावणका लामग आिश्यक िम्भाव्य िम ि प्रामप्तका लामग चन्त्द्रामगिी 
िगिपामलका दहचोकको थथलगि अध्ययि भयो । िो अध्ययिका क्र  ा लाफा ग्रपु 
मलम टेडको  हत्िपूणव िहयोग िहयो ।  

❖ म मि २०७७/१२/१९ गिे आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूको िेितृ्ि ा धाम वक, 
ऐमिहामिक एिं पिुािाजत्िक  हत्िको धिकुटा, भोिपिु ि उदयपिु जिल्लाको मि ािा हदैु 
बग्िे िप्तकोिी िददजथथि खिुालङुको थथलगि अध्ययि िथा अिगु ि भएको  मथयो । 
अिगु ि ा  ाििीय िदथय ििण िाई,  ाििीय िदथय िीिा िािा, आयोगका िजचि 
िािेन्त्द्र प्रिाद जघम िे ि थथिीय आददिािी िििामि ि दुायका अगिुाहरुको िहभामगिा 
िह्यो । 

❖ म मि २०७८/०१/१५ देजख २१ गिे िम्   ाििीय िदथय ििण िाईज्यूको ििेतृ्ि ा 
इला , पाँचथि, िाप्लेिङु ि िेह्रथ ु जिल्ला ा ििगणिा िम्बन्त्धी प्रचाि प्रिाि कायवको 
अिगु ि भयो । अिगु िका क्र  ा थथािीय िहका प्र खु/ अध्यक्ष िथा पदामधकािीहरु, 
आददिािी िििामि ि दुाय िम्बद्द िंघ िंगििका प्र खु/ प्रमिमिमधहरु एिं 

ििोकाििालाहरुिंग ििगणिा ा आददिािी िििामिको िाथिविक िथयांक उपलब्ध गिाउिे 
क्र  ा आउि िक्िे ि थया ि उपयिु मिकािका िम्िन्त्ध ा छलफल      गरियो । 

❖ म मि  २०७८/०२/३० देजख २०७८/३/४ गिे िम्  आयोगका  ाििीय िदथय िीिा 
िािाज्यूको िंयोिकत्ि ा िखेुि जिल्ला ा बिोबाि गरििहेका िाउटे ि दुायका वकिोिीहरु 
 ामथ भएको यौि दवु्यविहािको विषय ा िखेुि जिल्लाको गभुावकोट िगिपामलका िडा िं. ९ 
जथथि िाउटे बथिीको थथलगि अिगु ि/ अध्ययि भयो । अिगु िको क्र  ा जिल्ला 
प्रिािि कायावलय, िखेुि ा िाविय  ािि अमधकाि आयोगका पदामधकािीज्यू, िखेुि 
जिल्लाका प्र खु जिल्ला अमधकािीज्यू, वििेन्त्द्रिगि उपह हािगिपामलकाका उपप्र खु ि 
अन्त्य ििप्रमिमिधहरु, िाउटे प्रमिष्ठािका अध्यक्ष, िाउटे  जुखया, पीमडि यिुिीहरु ि िोकेि 
ि आिाि िंथथाका प्रमिमिधहरुिँग भेटघाट िथा छलफल   भयो । 

❖ म मि  २०७८/०३/०६ देजख ७ गिे िम्  आयोगका  ाििीय िदथय ििण िाईज्यूको 
िेितृ्ि ा मिन्त्धपुाल्चोक जिल्लाको हेलम्ब ु ि  लेम्ची के्षर ा बाढीले परु् याएको क्षमिको 
मिरिक्षण िथा अिगु ि गरियो । अिगु ि ा िांिदज्यूहरु, थथािीय िहका प्र खु/ अध्यक्ष 
एिं पदामधकािीज्यूहरु, आददिािी िििामि ि दुाय िम्बद्द िंघ िंगििका प्र खु/ 
प्रमिमिमधहरुिंग ित्काल िाहि ि पिुथथापिाका िम्बन्त्ध ा छलफल गरियो । 

❖ म मि २०७८/०३/२५ देजख ३० गिे िम्  उदयपिुको िेलका िगिपामलकाको कोिी 
उकािको िग्गा  ि िो िग्गा ा बिोबाि गिे आददिािी िििामि लगायिका थथािीय 
िामिन्त्दाहरु िंलग्ि वििाददि के्षर ि िौिहटको चन्त्द्रपिु िगिपामलका २ जथथि वििाददि 
दििुाि िथिीको अिगु ि कायव िम्पन्न गरियो । आयोगका  ाििीय अध्यक्ष िा  बहादिु 
थापा गिज्यूको ििेतृ्ि ा गएको  ाििीय िदथय ििण िाईज्यू ि  ाििीय िदथय 
ियुविहादिु गरुुङ िवहिको टोलीले थथािीय िहका ििप्रमिमिमध, िाििीमिक दल, आददिािी 
िििामि िंघिंथथाका प्रमिमिमधहरु ि पीमडि ि दुायिंग छलफल िथा अन्त्िवकव या गिेको 
मथयो । 

५५..२२..३३  अअध्ध्ययययिि  ििथथाा  अअििुिुिन्त्न्त्धधाािि  ििम्म्बबन्त्न्त्धधीी  ककााययववहहरुरुिःिः 
आददिािी िििामि ऐि २०७४ को दफा ७ (क), (घ) ि (ङ) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी 
िििामि ि दुायको िम्िन्त्ध ा भएका िीमिगि िथा कािूिी व्यिथथा प्रभािकािी रुप ा 
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कायावन्त्ियि भए िभएको विषय ा अध्ययि अििुन्त्धाि गिी चाल्ि ुपिे कद  िथा गरिि ु
पिे िधुािका विषय ा िेपाल ििकािलाई िझुाि ददि,े उि दफा (ञ) िँग िम्िजन्त्धि 
आददिािी िििामि ि दुायको भाषा,  मलवप, इमिहाि, िंथकृमि, पिम्पिा, िावहत्य ि कलाको 
अध्ययि अििुन्त्धाि गिी िंिक्षण एिं विकािका कायवक्र  ििुव ा िवहि िेपाल ििकािलाई 
मिफारिि गिे, उि दफा(ि) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि दुायको िम्िन्त्ध ा 
िेपाल पक्ष भएको अन्त्ििावविय िजन्त्ध िम्झौिा कायावन्त्ियि भए िभएको अिगु ि गिी िेपाल 
ििकािलाई  कायावन्त्ियिका  लामग  आिश्यक  मिफारिि  गिे  िा  िझुाि ददि,े उि 
दफा(ण) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि दुायको भौमिक िथा अभौमिक िंथकृमि 
िंिक्षण ि िम्बद्दविका मिजम्ि िीविि िंग्राहलयको थथापिा एिं परिचालिको िम्िन्त्ध ा 
िीमि िथा कायवक्र  ििुव ा ि कायावन्त्ियका लामग िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे ि उि 
दफा(ि) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि दुायको उद्ग थथलको खोि अििुन्त्धाि गिी 
पिुािाजत्िक एिं ऐमिहामिक िंिचिा, िथि ुि थथलहरूको िंिक्षण िथा िम्बद्दवि गिव िेपाल 
ििकािलाई मिफारिि गिे व्यिथथालाई आधाि बिाएि विमभन्न िीषवकहरू ा अध्ययि/ 
अििुन्त्धाि गिे/गिाउिे कायव िम्पन्न गरियो । यि आ.ि.  ा भए/गिेका अध्ययि िथा 
अििुन्त्धाि िम्बन्त्धी कायवहरु अििूुची ९  ा ददइएको छ ।  

५५..३३..  ििेेपपाालल  ििििककााििककाा  ििीीििैै  ििहहबबााटट  ििम्म्  न्नन्न  आआददददििााििीी  ििििििााममिि ललजजक्षक्षिि  ििीीममिि  ििथथाा  ककााययववक्रक्र  हहरुरुिःिः 

आददबािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा ७ को उपदफा (ङ) ि (थ) अििुाि 
आददिािी िििामि ि दुायिंग िम्िजन्त्धि िीमि िथा कायवक्र  ि आददिािी िाििामिको 
हकवहिको िंिक्षण, िम्िद्दवि ि िििीकिणका लामग िेपाल ििकाि ि अन्त्य िंघ 
िंथथाहरुले िंचालि गिेका कायवक्र हरुको कायावन्त्ियिको ि ीक्षा, अिगु ि िथा  ूल्याङ्कि 
गिे व्यिथथा छ । िोही ब ोजि  आयोगले विमभन्न थथािीय िह, प्रदेि ि िंघबाट िञ्चालि 
गरिएका कायवक्र हरु ि िीमिगि व्यिथथा ि ेिको अिगु ि गिे कायव गिेको मथयो ।  

कोमभड १९ का कािण कमिपय अिगु ि भौमिकरुप ा हिु िकेि । थथलगि अिगु िको 
िी ालाई  िि ्गिी  लुकुभिका िबै थथािीय िहहरुका प्र खु िथा उपप्र खुज्यूहरु, अध्यक्ष 
िथा उपाध्यक्षज्यूहरु प्र खु प्रिािकीय अमधकृि प्रदेि िथा थथािीयथििका आददिािी 

िििामि िम्बध्द िंघिंथथाका प्र खु एिं प्रमिमिमधिँग भच ुवअल  ाध्य बाट बैिक िञ्चालि 
गिी िि ्िि ्थथािीय िहको आददिािी िििामििँग िम्बजन्त्धि आ.ि. २०७७/०७८ को 
िीमि िथा कायवक्र को बािे ा िािकािी मलिे ि िबै थथािीय िहलाई आ.ि. २०७८/०७९ 
को बावषवक योििा ि बिेट मि ावण प्रवक्रया ा आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा िमुििजचि 
गिव ि आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र  ििुव ा गिव अििुोध गिे कायव भयो । िो 
विषय ा िबै प्रदेिका  ाििीय  खु्य न्त्रीज्यूहरु िथा  ाििीय  न्त्रीज्यूहरु एिं थथािीय 
िहका प्र खुज्यू अध्यक्षज्यूहरुलाई िंघीय  ा ला िथा िा ान्त्य प्रिािि  न्त्रालय  ाफव ि 
आदिािी िििामि लजक्षि योििा िथा कायवक्र  ििुव ा गिव ि आददिािी िििामिको 
िहभामगिा िजुचिि गिव पराचाि गरिएको मथयो । उि विषय ा आयोगले परकाि िम् ेलि 
ि ेि गिी िञ्चाि  ाध्य   ाफव ि िंघ, प्रदेि ि िबै थथािीय िहलाई आग्रह  गर् यो । 

िंघ, प्रदेि ि थथािीय िहबाट िञ्चालि भएका आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र को 
उ�ेश्य, ििेट, कायवक्र  ि अपेजक्षि उपलजव्ध िवहिको विििण िंकलि गिे कायव भईिहेको 
छ ि िोही अििुाि कायवक्र हरुको अिगु ि गिे कायव हिुे गिेको छ । म मि २०७८ भदौ 
 िान्त्ि मभर आयोग ा प्राप्त विििणलाई ि िुाका रुप ा विश्लषेण गदाव आमथवक िषव 
२०७७/०७८  ा िंघ, प्रदेि ि थथािीय िहहरु ा आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र हरु 
ििुव ा गिे ि कायावन्त्ियि गिे प्रयाि भएको देजखन्त्छ । िथावप, िथिगुि िूचक िवहि 
आददिािी िििामि लजक्षि प्रत्यक्ष बिेट िथा कायवक्र  ििुव ा गिे कायवले अपेजक्षि 
प्राथम किा पाउि िकेको यिका लामग आयोगका ििि ि िवक्रय अिगु ि आिश्यक 
देजखएको छ । 
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कायावन्त्ियि भए िभएको विषय ा अध्ययि अििुन्त्धाि गिी चाल्ि ुपिे कद  िथा गरिि ु
पिे िधुािका विषय ा िेपाल ििकािलाई िझुाि ददि,े उि दफा (ञ) िँग िम्िजन्त्धि 
आददिािी िििामि ि दुायको भाषा,  मलवप, इमिहाि, िंथकृमि, पिम्पिा, िावहत्य ि कलाको 
अध्ययि अििुन्त्धाि गिी िंिक्षण एिं विकािका कायवक्र  ििुव ा िवहि िेपाल ििकािलाई 
मिफारिि गिे, उि दफा(ि) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि दुायको िम्िन्त्ध ा 
िेपाल पक्ष भएको अन्त्ििावविय िजन्त्ध िम्झौिा कायावन्त्ियि भए िभएको अिगु ि गिी िेपाल 
ििकािलाई  कायावन्त्ियिका  लामग  आिश्यक  मिफारिि  गिे  िा  िझुाि ददि,े उि 
दफा(ण) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि दुायको भौमिक िथा अभौमिक िंथकृमि 
िंिक्षण ि िम्बद्दविका मिजम्ि िीविि िंग्राहलयको थथापिा एिं परिचालिको िम्िन्त्ध ा 
िीमि िथा कायवक्र  ििुव ा ि कायावन्त्ियका लामग िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे ि उि 
दफा(ि) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि दुायको उद्ग थथलको खोि अििुन्त्धाि गिी 
पिुािाजत्िक एिं ऐमिहामिक िंिचिा, िथि ुि थथलहरूको िंिक्षण िथा िम्बद्दवि गिव िेपाल 
ििकािलाई मिफारिि गिे व्यिथथालाई आधाि बिाएि विमभन्न िीषवकहरू ा अध्ययि/ 
अििुन्त्धाि गिे/गिाउिे कायव िम्पन्न गरियो । यि आ.ि.  ा भए/गिेका अध्ययि िथा 
अििुन्त्धाि िम्बन्त्धी कायवहरु अििूुची ९  ा ददइएको छ ।  

५५..३३..  ििेेपपाालल  ििििककााििककाा  ििीीििैै  ििहहबबााटट  ििम्म्  न्नन्न  आआददददििााििीी  ििििििााममिि ललजजक्षक्षिि  ििीीममिि  ििथथाा  ककााययववक्रक्र  हहरुरुिःिः 

आददबािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा ७ को उपदफा (ङ) ि (थ) अििुाि 
आददिािी िििामि ि दुायिंग िम्िजन्त्धि िीमि िथा कायवक्र  ि आददिािी िाििामिको 
हकवहिको िंिक्षण, िम्िद्दवि ि िििीकिणका लामग िेपाल ििकाि ि अन्त्य िंघ 
िंथथाहरुले िंचालि गिेका कायवक्र हरुको कायावन्त्ियिको ि ीक्षा, अिगु ि िथा  ूल्याङ्कि 
गिे व्यिथथा छ । िोही ब ोजि  आयोगले विमभन्न थथािीय िह, प्रदेि ि िंघबाट िञ्चालि 
गरिएका कायवक्र हरु ि िीमिगि व्यिथथा ि ेिको अिगु ि गिे कायव गिेको मथयो ।  

कोमभड १९ का कािण कमिपय अिगु ि भौमिकरुप ा हिु िकेि । थथलगि अिगु िको 
िी ालाई  िि ्गिी  लुकुभिका िबै थथािीय िहहरुका प्र खु िथा उपप्र खुज्यूहरु, अध्यक्ष 
िथा उपाध्यक्षज्यूहरु प्र खु प्रिािकीय अमधकृि प्रदेि िथा थथािीयथििका आददिािी 

िििामि िम्बध्द िंघिंथथाका प्र खु एिं प्रमिमिमधिँग भच ुवअल  ाध्य बाट बैिक िञ्चालि 
गिी िि ्िि ्थथािीय िहको आददिािी िििामििँग िम्बजन्त्धि आ.ि. २०७७/०७८ को 
िीमि िथा कायवक्र को बािे ा िािकािी मलिे ि िबै थथािीय िहलाई आ.ि. २०७८/०७९ 
को बावषवक योििा ि बिेट मि ावण प्रवक्रया ा आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा िमुििजचि 
गिव ि आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र  ििुव ा गिव अििुोध गिे कायव भयो । िो 
विषय ा िबै प्रदेिका  ाििीय  खु्य न्त्रीज्यूहरु िथा  ाििीय  न्त्रीज्यूहरु एिं थथािीय 
िहका प्र खुज्यू अध्यक्षज्यूहरुलाई िंघीय  ा ला िथा िा ान्त्य प्रिािि  न्त्रालय  ाफव ि 
आदिािी िििामि लजक्षि योििा िथा कायवक्र  ििुव ा गिव ि आददिािी िििामिको 
िहभामगिा िजुचिि गिव पराचाि गरिएको मथयो । उि विषय ा आयोगले परकाि िम् ेलि 
ि ेि गिी िञ्चाि  ाध्य   ाफव ि िंघ, प्रदेि ि िबै थथािीय िहलाई आग्रह  गर् यो । 

िंघ, प्रदेि ि थथािीय िहबाट िञ्चालि भएका आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र को 
उ�ेश्य, ििेट, कायवक्र  ि अपेजक्षि उपलजव्ध िवहिको विििण िंकलि गिे कायव भईिहेको 
छ ि िोही अििुाि कायवक्र हरुको अिगु ि गिे कायव हिुे गिेको छ । म मि २०७८ भदौ 
 िान्त्ि मभर आयोग ा प्राप्त विििणलाई ि िुाका रुप ा विश्लषेण गदाव आमथवक िषव 
२०७७/०७८  ा िंघ, प्रदेि ि थथािीय िहहरु ा आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र हरु 
ििुव ा गिे ि कायावन्त्ियि गिे प्रयाि भएको देजखन्त्छ । िथावप, िथिगुि िूचक िवहि 
आददिािी िििामि लजक्षि प्रत्यक्ष बिेट िथा कायवक्र  ििुव ा गिे कायवले अपेजक्षि 
प्राथम किा पाउि िकेको यिका लामग आयोगका ििि ि िवक्रय अिगु ि आिश्यक 
देजखएको छ । 
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पपररििच्च्छछेेद्द्  --६६ 

आआययोोगगककोो  बबैैििकक 

६६..११..  आआययोोगगककोो  बबैैििककककाा    हहत्त्ििपपूूणणवव  ममििणणववययहहरुरुिःिः 
िेपाल ििकािले आददिािी िििामि आयोगको थथापिा म मि २०७५/०७/२३ गिे गिे पमि 
आयोगले २०७७/१०/२१ गिे पदामधकािीहरु पायो । पदामधकािीको िहाली पािाि आयोगले 
आफ्िो का  काििाही िचुारुरुप ा िंचालि गिवका मिजम्ि विमभन्न म मि ा बैिक बिी विमभन्न 
मिणवयहरु गिेको छ । आयोगको बैिकका  हत्िपूणव मिणवयहरु अििूुची १०  ा ददइएको छ ।  

६६..२२  पपििाा  ििवव  बबैैििककिःिः 
आददिािी िििामि आयोगले आयोगको का  किवव्य ि अमधकािका विषय ा केजन्त्द्रि िही अध्ययि 
िथा अििुन्त्धाि गिुवपिे विषयका िन्त्दभव ा छलफल िथा िझुाि िंकलि गिे उदेश्यले िम्बजन्त्धि 
विज्ञ िथा वििेषज्ञहरु, विश्व विधालयका प्राध्यापकहरु ि आददिािी िििामि ि दुायको विमभन्न 
विषय ा अध्ययि गिुव भएका अध्ययेिाहरुिंग पिा िव मलइएको मथयो । उि पिा िव बैिकको 
मिणवयहरु अििूुची ११  ा ददइएको छ । 

६६..३३  कक  ववचचााििीी  बबैैििककिःिः 
आयोग ा मियम ि क वचािी बैिक बथिे, क वचािीका गिुािो, ि थयाहरु िनेु्न ि िम्बोधि गिे 
व्यिथथा गरिएको छ । आबश्यकिाििुाि  ा. अध्यक्षज्यू ि िदथयज्यूहरुको वििेष आमिथयिा ा 
पमि बैिक बथिे गरिएको छ । 

६६..४४  अअन्त्न्त्यय  बबैैििकक  ाा  ििहहभभााममगगििाािःिः 
❖ 20th United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues िम्िन्त्धी 19 to 30 April 

2021 को Session  ा आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूले िहभामगिा ििाई आयोगको िफव बाट 
Statement प्रथििु गिुवभएको मथयो । उि Statement अििूुची १२  ा ददइएको छ । 

❖ ि य ि य ा विमभन्न  न्त्रालय/ आयोगहरुबाट आयोजिि विमभन्न गोष्ठी/ बैिक आदद ा 
आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यू,  ाििीय िदथयज्यूहरु ि आयोगका िजचि ि अमधकृिहरु 
िहभागी भई आयोगको धािणा प्रथििु गरिएको छ । 

❖ २०७८ अिाि २१ गिे आददिािी िििामि आयोगका अध्यक्ष  ाििीय िा  बहादिु 
थापा गि ि िेपालका लामग अिेमलयाका िािदिु  ाहा वह  फेमलमिवट भोल्क बीच 
जििाचाि भेट िथा छलफल भयो । छलफलबाट िेपालका आददिामि िििामि ि दुायको 
उत्थाि मबकाि िथा िििीकिण गिे िम्बन्त्ध ा आगाम  ददि ा िेपाल ि अिेमलया बीच 
िहयोग ि िहकायव हुँदै िाि ेविश्वाि मलइएको छ ।  
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पपररििच्च्छछेेद्द्  --६६ 

आआययोोगगककोो  बबैैििकक 

६६..११..  आआययोोगगककोो  बबैैििककककाा    हहत्त्ििपपूूणणवव  ममििणणववययहहरुरुिःिः 
िेपाल ििकािले आददिािी िििामि आयोगको थथापिा म मि २०७५/०७/२३ गिे गिे पमि 
आयोगले २०७७/१०/२१ गिे पदामधकािीहरु पायो । पदामधकािीको िहाली पािाि आयोगले 
आफ्िो का  काििाही िचुारुरुप ा िंचालि गिवका मिजम्ि विमभन्न म मि ा बैिक बिी विमभन्न 
मिणवयहरु गिेको छ । आयोगको बैिकका  हत्िपूणव मिणवयहरु अििूुची १०  ा ददइएको छ ।  

६६..२२  पपििाा  ििवव  बबैैििककिःिः 
आददिािी िििामि आयोगले आयोगको का  किवव्य ि अमधकािका विषय ा केजन्त्द्रि िही अध्ययि 
िथा अििुन्त्धाि गिुवपिे विषयका िन्त्दभव ा छलफल िथा िझुाि िंकलि गिे उदेश्यले िम्बजन्त्धि 
विज्ञ िथा वििेषज्ञहरु, विश्व विधालयका प्राध्यापकहरु ि आददिािी िििामि ि दुायको विमभन्न 
विषय ा अध्ययि गिुव भएका अध्ययेिाहरुिंग पिा िव मलइएको मथयो । उि पिा िव बैिकको 
मिणवयहरु अििूुची ११  ा ददइएको छ । 

६६..३३  कक  ववचचााििीी  बबैैििककिःिः 
आयोग ा मियम ि क वचािी बैिक बथिे, क वचािीका गिुािो, ि थयाहरु िनेु्न ि िम्बोधि गिे 
व्यिथथा गरिएको छ । आबश्यकिाििुाि  ा. अध्यक्षज्यू ि िदथयज्यूहरुको वििेष आमिथयिा ा 
पमि बैिक बथिे गरिएको छ । 

६६..४४  अअन्त्न्त्यय  बबैैििकक  ाा  ििहहभभााममगगििाािःिः 
❖ 20th United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues िम्िन्त्धी 19 to 30 April 

2021 को Session  ा आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूले िहभामगिा ििाई आयोगको िफव बाट 
Statement प्रथििु गिुवभएको मथयो । उि Statement अििूुची १२  ा ददइएको छ । 

❖ ि य ि य ा विमभन्न  न्त्रालय/ आयोगहरुबाट आयोजिि विमभन्न गोष्ठी/ बैिक आदद ा 
आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यू,  ाििीय िदथयज्यूहरु ि आयोगका िजचि ि अमधकृिहरु 
िहभागी भई आयोगको धािणा प्रथििु गरिएको छ । 

❖ २०७८ अिाि २१ गिे आददिािी िििामि आयोगका अध्यक्ष  ाििीय िा  बहादिु 
थापा गि ि िेपालका लामग अिेमलयाका िािदिु  ाहा वह  फेमलमिवट भोल्क बीच 
जििाचाि भेट िथा छलफल भयो । छलफलबाट िेपालका आददिामि िििामि ि दुायको 
उत्थाि मबकाि िथा िििीकिण गिे िम्बन्त्ध ा आगाम  ददि ा िेपाल ि अिेमलया बीच 
िहयोग ि िहकायव हुँदै िाि ेविश्वाि मलइएको छ ।  
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उउििुिुिीी  ििथथाा  गगुिुिााििोो  व्व्ययििथथथथाापपिि 
 

आ.ि. २०७७/०७८  ा उििुी िथा गिुािोहरु मलजखिरुप ा क  िंख्या ा प्राप्त भएिा पमि 
विमभन्न िञ्चाि  ाध्य बाट प्रकाजिि ि ाचािहरु टेमलफोि लगायिका अिौपचारिक 
िंचाि ाध्य हरुबाट प्राप्त िझुािका आधाि ा आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकाि हिि ्
भएको भने्न िािकािी प्राप्त भएको आधाि ा  आयोगले त्यथिो घटिाका िािे ा िािकािी मलि े
अध्ययि/अििुन्त्धाि गिे, अिगु ि गिे ि िम्बजन्त्धि मिकाय ा िझुाि ददिे कायव गदै आएको छ । 
यि आ.ि  ा प्राप्त उििुी िथा गिुािाहरुलाई िंिोधि गिे क्र  ा भए गिेका  खु्य  खु्य कायवहरु 
एिं िि ्िम्बन्त्ध ा आयोगको िझुाि मिम्िाििुाि िहेको छिः 

१. धिकुटा, भोिपिु ि उदयपिु जिल्लाको मि ािा हदैु बग्िे िप्तकोिी िददजथथि खिुालङु 
ऐमिहामिक धाम वक एिं पिुािाजत्िक  हत्िको थथल हो । उि क्षरे ा पािी िहाि िञ्चालि 
गदाव खिुालङुलाई अिि पिव गई खिुालङु िै िाि हिु िाि े िंभाििा िहेको ि वकिािँ 
ि दुायको पिम्पिागि धाम वक पवहचाि ा अििोध पगेुको भिी विमभन्न दिाि ि ूहहरुबाट 
आिाि उिेपमछ खिुालङुको िंिक्षणको लामग आयोगले वििेष पहल गिव  ाग/ गिुािाहरु प्राप्त 
भएको ा आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूको ििेतृ्ि ा गएको टोलीले म मि २०७७/१२/१९ 
गिे उि थथािको थथलगि अिगु ि गिेको मथयो । 

अिगु िको क्र  ा खिुालङुबािे वकिांिी ि दुाय ा मबमभन्न म थक िहेको पाइयो ।  नु्त्द ु 
अििुाि दजक्षणबाट उत्ति िािे क्र  ा वकिांिी पखुावहरु खिुालङु आईपगेु । प्रागऐ्मिहामिक 
काल ा खिुालङु देजख उत्ति ा पमबर भमू  मथयो । उत्ति प्रिेि गिव खिुालङुबाहेक अको बाटो 
मथएि । अपविर ब्यजिका लामग खिुालङु खलु्दैिथयो । अपविर ब्यजिले कुिै िीिको आलो 
िगि चढाएि िि ि  ि ि4ु पािी प्रायजिि ्गिेि बाटो  ागेपमछ  ारै खिुालङु खलु्थयो । 
वकिांि भमू  ा अपविर क वहरु िढ्दै गएपमछ खिुालङु िददको मभर लपु्त भएको म थक िहेको 
पाइयो । वकिांिीहरुको धाम वक आथथाको केन्त्द्रको रुप ा िहेको खिुालङु – ख्िा/खिुा भन्नाले 
वकिािँी िभ्यिा अििुाि बािम्बाि ि लङु ले ढु�ालाई    ििाउछ । यो वकिािँी ि दुायको ध व, 
िंथकृमि ि  नु्त्द ु िंग िोमडएको छ । 

िप्तकोिी िदद ा िहेको खिुालङुको िंिक्षण गदै िल यािायािलाई िाधा िपगु्ि े गिी त्यि 
के्षरलाई िांथकृमिक पयवटकीय क्षेरको रुप ा विकाि गरिि ु पिे, विकाि मि ावणका कायवहरु 
िञ्चालि गदाव खिुालङु ा अिि िपगु्िे गिी गिुवपिे ि हाल देजखएको खिुालङु िाि हिु िक्ि े
िम्भाविि ि थयालाई बैकजल्पक उपायहरु अिलम्बि गिी िंिक्षण गिुवपिे, खिुालङुको ि ग्र 
विकाि, िंिक्षण ि िंि4{g लामग मबकाि िम मि िा गिुीका रुप ा ब्यिजथथि गरिि ुपिे भने्न 
थथािीयहरुको  ाग िहेको पाइयो । खिुालङुको रुप ा िहेको ढंुगाको कािण िप्तकोिी 
िल ागव ा उत्पन्न भैिहेको अििोधलाई हटाउिका लामग िददको बहाबलाई परिििवि गिव िवकि े
विकल्प िहेको देजखएकोले िोही अिरुुप प्रदेि ि थथािीय ििकािले आिश्यक पहल गिुव पिे 
देजखएको छ । 

२. िखेुि जिल्ला ा िाउटे ि दुायका यिुिीहरु  ामथ यौि दवु्यविहाि भएकोले पीमडिलाई  न्त्याय 
ददलाउि ि दोषीलाई कािबाही गिवको लामग आयोगले पहल गिुवपिे भने्न  ाग/ गिुािाहरु ि 
विमभन्न िंचाि ाध्य हरुबाट प्रकाजिि एिं प्रिारिि ि ाचािलाई िंिोधि गिव आयोगका  ाििीय 
िदथय िीिा िािाज्यूको िेितृ्ि ा म मि २०७८/०२/३० देजख २०७८/०३/०४ िम्  खवटएको 
टोलीले उि घटिाको थथलगि अध्ययि/ अिगु ि गिेको मथयो । थथलगि अिगु ि ि 
अध्ययिबाट टोलीले मिम्ि अििुािका अिथथा ि गरिि ुपिे िधुािका उपायहरु िहेको मिष्कषव 
मिकालेको मथयो ।  

❖ िाउटेहरु वि� ाि अिथथा ा िै िहिे हो भिे केही िषव पमछ लोप हिुे िम्भाििा देजखएको हुँदा 
िंिक्षण गिे थपि िीमि आिश्यक  िहेको छ । िाउटे िभ्यिा मि ावण ि िंिक्षण गिुव पिे 
देजखन्त्छ । यो िाउटे िथिी आददिािी ि दुायको भिपदो िीविि िंग्राहलय बन्न िक्दछ  

❖ िाउटे िंिक्षण केन्त्द्रको रूप ा आिक्षण के्षर मिधाविण गिी िाउटे िथकृमि ा दख्खल िगिी मभर 
िहेि आिाि िंिचिा मि ावण गिी बिोबाि िहि बिाउि ु पिे देजखन्त्छ । िाउटे आिक्षण 
क्षेरमभर ि ैउिीहरुको जिक्षा, ददक्षा ि पिम्पिागि िीपको िंिक्षण गदै आय  ूलक कायवक्र  
बिाउि ुपिे देजखन्त्छ । िाउटे िथिीलाई पूणवरुप ा िाह्य ि दुायको प्रिेि ि हथिके्षप मिषधे 
गरिि ुपिे देजखन्त्छ । 

❖ िाउटे ि दुायिँग म रिा काय  गिव िाउटे बथिी ा गई  जुखयाहरुिंग प्रत्यक्ष भेटघाट गिी 
उिीहरुलाई व्यिजथथि बिोिाि ि थथायी बिोिािको लामग िह ि बिाई आिश्यक िीमि, 
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उउििुिुिीी  ििथथाा  गगुिुिााििोो  व्व्ययििथथथथाापपिि 
 

आ.ि. २०७७/०७८  ा उििुी िथा गिुािोहरु मलजखिरुप ा क  िंख्या ा प्राप्त भएिा पमि 
विमभन्न िञ्चाि  ाध्य बाट प्रकाजिि ि ाचािहरु टेमलफोि लगायिका अिौपचारिक 
िंचाि ाध्य हरुबाट प्राप्त िझुािका आधाि ा आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकाि हिि ्
भएको भने्न िािकािी प्राप्त भएको आधाि ा  आयोगले त्यथिो घटिाका िािे ा िािकािी मलि े
अध्ययि/अििुन्त्धाि गिे, अिगु ि गिे ि िम्बजन्त्धि मिकाय ा िझुाि ददिे कायव गदै आएको छ । 
यि आ.ि  ा प्राप्त उििुी िथा गिुािाहरुलाई िंिोधि गिे क्र  ा भए गिेका  खु्य  खु्य कायवहरु 
एिं िि ्िम्बन्त्ध ा आयोगको िझुाि मिम्िाििुाि िहेको छिः 

१. धिकुटा, भोिपिु ि उदयपिु जिल्लाको मि ािा हदैु बग्िे िप्तकोिी िददजथथि खिुालङु 
ऐमिहामिक धाम वक एिं पिुािाजत्िक  हत्िको थथल हो । उि क्षरे ा पािी िहाि िञ्चालि 
गदाव खिुालङुलाई अिि पिव गई खिुालङु िै िाि हिु िाि े िंभाििा िहेको ि वकिािँ 
ि दुायको पिम्पिागि धाम वक पवहचाि ा अििोध पगेुको भिी विमभन्न दिाि ि ूहहरुबाट 
आिाि उिेपमछ खिुालङुको िंिक्षणको लामग आयोगले वििेष पहल गिव  ाग/ गिुािाहरु प्राप्त 
भएको ा आयोगका  ाििीय अध्यक्षज्यूको ििेतृ्ि ा गएको टोलीले म मि २०७७/१२/१९ 
गिे उि थथािको थथलगि अिगु ि गिेको मथयो । 

अिगु िको क्र  ा खिुालङुबािे वकिांिी ि दुाय ा मबमभन्न म थक िहेको पाइयो ।  नु्त्द ु 
अििुाि दजक्षणबाट उत्ति िािे क्र  ा वकिांिी पखुावहरु खिुालङु आईपगेु । प्रागऐ्मिहामिक 
काल ा खिुालङु देजख उत्ति ा पमबर भमू  मथयो । उत्ति प्रिेि गिव खिुालङुबाहेक अको बाटो 
मथएि । अपविर ब्यजिका लामग खिुालङु खलु्दैिथयो । अपविर ब्यजिले कुिै िीिको आलो 
िगि चढाएि िि ि  ि ि4ु पािी प्रायजिि ्गिेि बाटो  ागेपमछ  ारै खिुालङु खलु्थयो । 
वकिांि भमू  ा अपविर क वहरु िढ्दै गएपमछ खिुालङु िददको मभर लपु्त भएको म थक िहेको 
पाइयो । वकिांिीहरुको धाम वक आथथाको केन्त्द्रको रुप ा िहेको खिुालङु – ख्िा/खिुा भन्नाले 
वकिािँी िभ्यिा अििुाि बािम्बाि ि लङु ले ढु�ालाई    ििाउछ । यो वकिािँी ि दुायको ध व, 
िंथकृमि ि  नु्त्द ु िंग िोमडएको छ । 

िप्तकोिी िदद ा िहेको खिुालङुको िंिक्षण गदै िल यािायािलाई िाधा िपगु्ि े गिी त्यि 
के्षरलाई िांथकृमिक पयवटकीय क्षेरको रुप ा विकाि गरिि ु पिे, विकाि मि ावणका कायवहरु 
िञ्चालि गदाव खिुालङु ा अिि िपगु्िे गिी गिुवपिे ि हाल देजखएको खिुालङु िाि हिु िक्ि े
िम्भाविि ि थयालाई बैकजल्पक उपायहरु अिलम्बि गिी िंिक्षण गिुवपिे, खिुालङुको ि ग्र 
विकाि, िंिक्षण ि िंि4{g लामग मबकाि िम मि िा गिुीका रुप ा ब्यिजथथि गरिि ुपिे भने्न 
थथािीयहरुको  ाग िहेको पाइयो । खिुालङुको रुप ा िहेको ढंुगाको कािण िप्तकोिी 
िल ागव ा उत्पन्न भैिहेको अििोधलाई हटाउिका लामग िददको बहाबलाई परिििवि गिव िवकि े
विकल्प िहेको देजखएकोले िोही अिरुुप प्रदेि ि थथािीय ििकािले आिश्यक पहल गिुव पिे 
देजखएको छ । 

२. िखेुि जिल्ला ा िाउटे ि दुायका यिुिीहरु  ामथ यौि दवु्यविहाि भएकोले पीमडिलाई  न्त्याय 
ददलाउि ि दोषीलाई कािबाही गिवको लामग आयोगले पहल गिुवपिे भने्न  ाग/ गिुािाहरु ि 
विमभन्न िंचाि ाध्य हरुबाट प्रकाजिि एिं प्रिारिि ि ाचािलाई िंिोधि गिव आयोगका  ाििीय 
िदथय िीिा िािाज्यूको िेितृ्ि ा म मि २०७८/०२/३० देजख २०७८/०३/०४ िम्  खवटएको 
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❖ िाउटेहरु वि� ाि अिथथा ा िै िहिे हो भिे केही िषव पमछ लोप हिुे िम्भाििा देजखएको हुँदा 
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❖ िाउटे िंिक्षण केन्त्द्रको रूप ा आिक्षण के्षर मिधाविण गिी िाउटे िथकृमि ा दख्खल िगिी मभर 
िहेि आिाि िंिचिा मि ावण गिी बिोबाि िहि बिाउि ु पिे देजखन्त्छ । िाउटे आिक्षण 
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मि ावण ि कायावन्त्ियिको पहल गिुव पिे  देजखन्त्छ । िाउटे िभ्यिा ि िंिक्षणको बहृि योििा 
मि ावण गिी कायावन्त्ियि गिुव िरुिी छ । यही अिथथा ा छोड्िे हो भिे केही िषव पमछ िाउटे 
िामि एउटा दन्त्िे कथा बन्न िक्छ । 

३. उदयपिुको िलेका िगिपामलकाको कोिी उकािको िग्गा ि िो िग्गा ा बिोबाि गिे 
आददिािी िििामि लगायिका थथािीय िामिन्त्दाहरु ि िौिहटको चन्त्द्रपिु िगिपामलका २ 
जथथि दििुाि िथिीको आयोगका  ाििीय अध्यक्ष िा  बहादिु थापा गिज्यूको िेितृ्ि ा 
 ाििीय िदथय ििण िाईज्यू ि  ाििीय िदथय ियुव बहादिु गरुुङज्यू िवहिको टोलीले म मि 
२०७८/०३/२५ देजख २०७८/०३/३० िम्  थथलगि अिगु ि िथा थथािीय िहका 
ििप्रमिमिमध, िाििीमिक दल, आददिािी िििामि िंघिंथथाका प्रमिमिमधहरु ि पीमडि 
ि दुायिंग छलफल िथा अन्त्िवकव या गिेको मथयो ।  

  

  पपररििच्च्छछेेद्द्  --८८ 

िि  थथययाा  िि  चच ुिुिौौििीी 

८८..११  िि  थथययाा  ििथथाा  चच ुिुिौौििीीिःिः 

८८..११..११  ििीीममििगगिििःिः 

❖ आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ७(ड)  ा आददिािी िििामि 
ि दुायको हक अमधकाि उल्लंघि  भएको अिथथा ा अमधकाि उल्लंघि गिे व्यजि िा 
िंथथा विरुद्द उििुी मलई िो उपि छािविि िथा िहवककाि गिव िम्बजन्त्धि मिकाय ा 
मिफारिि गिे व्यिथथा छ । छािविि िथा िहवककाि गिव मिफारिि  ार गिे व्यिथथाले 
त्यथिा उििुीहरु आयोग ा प्राप्त िहिुे ि प्राप्त भएका उििुीहरु उपि अध्ययि अििुन्त्धाि 
गरिए पमि त्यिको प्रभािकािी कायावन्त्ियि हिु ििकेको अिथथा छ । 

❖ आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ िािी हुँदा विजिि शे्रणीको क वचािी आयोगको 
िजचि हिु े व्यिथथा भएको ा उि ऐि पूणवरुप ा कायावन्त्ियि ा आउि िपाउदै िंिोधि 
भई िािपरांवकि प्रथ  शे्रणीको क वचािी आयोगको िजचि हिुे व्यिथथा गरिएको छ । 
यिले प्रिािमिक वििषेज्ञिा िथा िाय िझुाि मलि ि आयोगको कायविम्पादिलाई 
प्रभािकािी बिाउि िवटलिा थवपएको छ । 

❖ अन्त्ििावविय श्र  िम्बन्त्धी  हािजन्त्ध (आइ.एल.ओ.) िं १६९, आददिािी अमधकाि िम्बन्त्धी 
िंयिु िाििङ्गीय घोषणापर (UNDRIP) ि िैविक विविधिा िम्बन्त्धी  हािजन्त्धलाई िेपाल 
ििकािले अि ुोदि गरििकेको भए पमि त्यि ा व्यिथथा भएका आददिािी िििामिको 
अमधकािलाई कायावन्त्ियि गिव िो िम्बन्त्धी आिश्यक कािूि मि ावण हिु ििकेकोले 
आददिािी िििामि ि दुायको अन्त्ििाविय  ािि अमधकािलाई प्रब4{ि गिव कदििाई भएको  
छ । 

❖ आददिािी िििामिको परिभाषा गिव ि िजुचकृिको लामग ििकािलाई मिफारिि गिवपिे कायव 
कदिि भएकोले यिलाई िहि ििाउि कदििाइ छ । 
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८८..११..२२  ििंंथथथथाागगिििःिः   
 

❖ आयोगको आफ्िै भिि िहुँदा आयोगको दैमिक प्रिािमिक का काि गिव, अमभलेख 
व्यिथथापि गिव िथा क वचािीहरुलाई उपयिु िािाििण ा का  गिे व्यिथथा गिव ि िेिा 
मलि आउिे िेिाग्राहीलाई िेिा प्रदाि गिव कदििाई भएको छ । आददिािी िििामि 
आयोगको प्रदेिथििीय ि थथािीय िहहरुिंग िजन्नकट ा िही आददिािी िििामि 
ि दुायको यथाथव ि थया पवहचाि गिी ि ाधािका लामग प्रयाि गिव कदििाई भइिहेको  
छ ।  

❖ आयोगका क वचािीहरु ा दक्षिा अमभबlृ4 गिी आददिािी िििामि ि दुाय ैरी प्रिािि 
िञ्चालि गिव ि आयोगका का कािबाही ा प्रभािकारििा ल्याउि ुअको ि थया िथा चिुौिी 
िहेको छ । 

८८..११..३३  स्रस्रोोिि  ििााधधििगगिििःिः 
❖ आयोग प्रमि आददिािी िििामि ि दुायकहरुको धेिै अपेक्षा छ । िीम ि स्रोि िाधि, 

आयोगको िांगिमिक प्रकृमि अिरुुप दक्ष ि पयावप्त िििजिको अभािको कािण ि दुायले 
अपेक्षा गिे अििुािका का कािबाही िञ्चालि गिव चिुौिीपूणव िहेको छ । 

❖ आयोगको िावषवक बिेट ा कायवक्र  खचव िीषवक ा बिेटको व्यिथथा िहुँदा आयोगले 
मलएको लक्ष्य िथा उ�ेश्य पूिा गिव ि आददिािी िििामि ि दुायको अपेक्षा पूिा गिव 
कदििाई भएको छ । आयोगको का  किवव्य ि अमधकाि ब ोजि  आयोगको का  
काििाहीलाई िाविय बिेट ा प्राथम किा पाउिे गिी स्रोिको व्यिथथा गिव चिुौिी देजखएको 
छ । 

❖ आददिािी िििामिहरुको गौिि य इमिहाि ि िंथकृमिको पवहचाि, हक वहिको िंिक्षण 
िथा िंब4{ि गिव िथा आददिािी िििामिको िििीकिण गिव, उद्ग थथलहरुको खोि,  ूिव 
िथा अ ूिव िंथकृमिहरुको िंिक्षण गदै विश्व िम्पदा िूची ा िूचीकृि गिे लगायिका 
कायवहरु गिव आमथवक स्रोिको अभािका कािण ि थया भएको छ । 

   

८८..११..४४  अअन्त्न्त्ययिःिः   

❖ आददिािी िििामि ि दुायको हक वहि ि अमधकािको िंिक्षण िथा िंब4{ि गिव िेपाल 
ििकािका िीि ै िह ा िीमिगि िथा िंथथागि ि कायवक्र गि  ूलप्रिाहीकिण गिव ि 
ििकािी िथा गैिििकािी िििबाट हिुे आददिािी िििामि ि दुाय लजक्षि कायवक्र हरु ा 
एकरुपिा ल्याउि ि दोहोिोपिा हिु िददिे चिुौिी िहेको छ ।

❖  िाउटे, कुिणु्डा लगायि लोपन्त् खु आददिािी ि दुायलाई िा ाजिकीकिण गिी उिीहरुको 
गाि, िाि, कपाि, जिक्षा, थिाथथय, िोिगािी ि ब्यिजथथि ििोिािको व्यिथथा गिव 
चिुौिीपूणव िहेको छ । 
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८८..११..२२  ििंंथथथथाागगिििःिः   
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आयोगको प्रदेिथििीय ि थथािीय िहहरुिंग िजन्नकट ा िही आददिािी िििामि 
ि दुायको यथाथव ि थया पवहचाि गिी ि ाधािका लामग प्रयाि गिव कदििाई भइिहेको  
छ ।  

❖ आयोगका क वचािीहरु ा दक्षिा अमभबlृ4 गिी आददिािी िििामि ि दुाय ैरी प्रिािि 
िञ्चालि गिव ि आयोगका का कािबाही ा प्रभािकारििा ल्याउि ुअको ि थया िथा चिुौिी 
िहेको छ । 

८८..११..३३  स्रस्रोोिि  ििााधधििगगिििःिः 
❖ आयोग प्रमि आददिािी िििामि ि दुायकहरुको धेिै अपेक्षा छ । िीम ि स्रोि िाधि, 

आयोगको िांगिमिक प्रकृमि अिरुुप दक्ष ि पयावप्त िििजिको अभािको कािण ि दुायले 
अपेक्षा गिे अििुािका का कािबाही िञ्चालि गिव चिुौिीपूणव िहेको छ । 

❖ आयोगको िावषवक बिेट ा कायवक्र  खचव िीषवक ा बिेटको व्यिथथा िहुँदा आयोगले 
मलएको लक्ष्य िथा उ�ेश्य पूिा गिव ि आददिािी िििामि ि दुायको अपेक्षा पूिा गिव 
कदििाई भएको छ । आयोगको का  किवव्य ि अमधकाि ब ोजि  आयोगको का  
काििाहीलाई िाविय बिेट ा प्राथम किा पाउिे गिी स्रोिको व्यिथथा गिव चिुौिी देजखएको 
छ । 

❖ आददिािी िििामिहरुको गौिि य इमिहाि ि िंथकृमिको पवहचाि, हक वहिको िंिक्षण 
िथा िंब4{ि गिव िथा आददिािी िििामिको िििीकिण गिव, उद्ग थथलहरुको खोि,  ूिव 
िथा अ ूिव िंथकृमिहरुको िंिक्षण गदै विश्व िम्पदा िूची ा िूचीकृि गिे लगायिका 
कायवहरु गिव आमथवक स्रोिको अभािका कािण ि थया भएको छ । 

   

८८..११..४४  अअन्त्न्त्ययिःिः   

❖ आददिािी िििामि ि दुायको हक वहि ि अमधकािको िंिक्षण िथा िंब4{ि गिव िेपाल 
ििकािका िीि ै िह ा िीमिगि िथा िंथथागि ि कायवक्र गि  ूलप्रिाहीकिण गिव ि 
ििकािी िथा गैिििकािी िििबाट हिुे आददिािी िििामि ि दुाय लजक्षि कायवक्र हरु ा 
एकरुपिा ल्याउि ि दोहोिोपिा हिु िददिे चिुौिी िहेको छ ।

❖  िाउटे, कुिणु्डा लगायि लोपन्त् खु आददिािी ि दुायलाई िा ाजिकीकिण गिी उिीहरुको 
गाि, िाि, कपाि, जिक्षा, थिाथथय, िोिगािी ि ब्यिजथथि ििोिािको व्यिथथा गिव 
चिुौिीपूणव िहेको छ । 
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(१)  ि ाििेी चरिरको िाविय िभा ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि 
िगरिएकोले िंविधाि िथा िम्बजन्त्धि कािूिको िंिोधि गिी प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि 
गिाउिे । 

(२)  व्यिथथावपका ा िांिदको मििावचि िथा छिौट (कायवपामलका, न्त्यायपामलका, िंिैधामिक 
मिकाय ि िािदूिहरुको मिफारिि)  ा आददिािी िििामिको ि ािपुामिक प्रमिमिमधत्ि 
िमुिजिि गिाउि िंविधािको िंिोधि ि कािूिको मि ावण गिे । 

(३)  प्रमिमिमध िभा ि प्रदेि िभा ा ि ािपुामिक उम् देिािको बन्त्द िूची ा आददिािी 
िििामि प्रमिमिमध अमििायविाको िाथै उम् ेदिािहरुको प्रथाम किाक्र  मिधाविण ा ि ै
आददिािी िििामि िििंख्या अिपुािको प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि हिुे गिी प्रथाम किा क्र  
मिधाविण गिे काििुी प्रबन्त्ध म लाउिे । 

(४)  िंविधािको धािा २२२ ि २२३ अििुाि गिि हिु ेगाउँिभा ि िगििभा ा आददिािी 
िििामिको ि ािपुामिक प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा गिव हिेक िडा ा  वहला िवहि २ 
िदथय आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि गिव ि जिल्ला ि न्त्िय िम मि ा 
प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि गिव िंविधाि िंिोधि गिी कािूि मि ावण गिुवपिे । 

(५)  िंविधािको धािा ३२ अििुाि  ािभृाषा ा जिक्षा, ििकािी का कािको  ाध्य  भाषा ि 
िूचिा प्राप्त गिे आददिािी िििामिको अमधकाि कायावन्त्ियि गिी आददिािी 
िििामिलाई  ािभृाषाको हक ददलाउिे । 

(६)  िंविधािको धािा ५६(६) ले व्यिथथा गिेको िंघीय कािूि ब ोजि  आददिािी 
िििामिको िा ाजिक िांथकृमिक िंिक्षण, वििेष िंिजक्षि, थिायत्त क्षेर हालिम्  
व्यिथथा िभएकोले यथामिघ्र कािूि मि ावण गिी कायावन्त्ियि गिाउि े। 

(७)  आददिािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा ७  ा व्यिथथा भएको आयोगको 
का , किवव्य ि अमधकाि िंिैधामिक िभई ििकािी मिकायको िथिो भएकोले अमधकाि 
िम्पन्न गिाउि आददिािी िििामिको अमधकाि िंिक्षणको लामग उििुी मलिे, अििुन्त्धाि 
गिे ि िम्बजन्त्धि अड्डा अदालि ा  �ुा दायि गिे आयोगलाई अमधकाि हिु ेगिी हालको 
कािूि ा भएको व्यिथथा िंिोधि गिे । 

(८)  आददिािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा १८ अििुाि आयोगको िंगििात् क 
िंिचिा आयोगले ियाि िथा िंिोधि गिे अििुाि हिुे गिी आयोगको िह मि ा विजिि 
शे्रणीको क वचािी ििकािले पिाउिे ि अन्त्य क वचािी आिश्यकिा अििुाि आयोग 
आफैले मियिु गिे गिी विद्ब ाि ऐि िंिोधि गिे । 

(९)  अन्त्ििावविय श्र  िम्बन्त्धी  हािजन्त्ध (आइ.एल.ओ.) िं १६९, आददिािी अमधकाि 
िम्बन्त्धी िंयिु िाििंघीय घोषणापर, िैिीक विविधिा िम्बन्त्धी  हािजन्त्ध लगायिले 
व्यिथथा गिेको आददिािी िििामिको अमधकािलाई कायावन्त्ियि गिव आिश्यक कािूि 
ि कायव योििा मि ावण गिे । 

(१०) उदयपिु, धिकुटा, खोटाङ, ििुििी ि भोिपिुको मि ािा ा अिजथथि वकिाँिी ि दुायको 
धाम वक िथा िाँथकृमिक प्रिीक खिुालङु लगायिका आददिािी िििामिका िांथकृमिक 
िम्पदालाई अििोध होइि विकािको रुप ा मलई िाँथकृमिक, धाम वक िथा पयवटकीय 
विकाि गिव कािूिको मि ावण गिे । 

(११) पथुिौं पथुिादेजख अकावको भमिएको ऐलािी िग्गा ा िथदै आएका ि िग्गा धिीबाट 
विमभन्न प्रकािको याििा खेवपिहेका िौिहट जिल्ला, चन्त्द्रपिु िगिपामलका िडा िं २  ा 
अिजथथि दििुािहरु िथिा देि भिका भमू हीि आददिािी िििामि ि दुायलाई 
आिािको लामग भमू को व्यिथथा गिे । 

(१२) उदयपिु जिल्लाको बेलका िगिपामलकाको कोिी टप्पकुा आददिािी िििामि िथा 
थथािीय ि दुायले प्रयोग गदै आएको िग्गा ििकािले उमिहरुको  ञु्जिी वििा व्यापािी 
िंथथालाई ला ो ि यको लामग भाडा ा ददिे मिणवयले आददिािी िििामिको 
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(१)  ि ाििेी चरिरको िाविय िभा ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि 
िगरिएकोले िंविधाि िथा िम्बजन्त्धि कािूिको िंिोधि गिी प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि 
गिाउिे । 

(२)  व्यिथथावपका ा िांिदको मििावचि िथा छिौट (कायवपामलका, न्त्यायपामलका, िंिैधामिक 
मिकाय ि िािदूिहरुको मिफारिि)  ा आददिािी िििामिको ि ािपुामिक प्रमिमिमधत्ि 
िमुिजिि गिाउि िंविधािको िंिोधि ि कािूिको मि ावण गिे । 

(३)  प्रमिमिमध िभा ि प्रदेि िभा ा ि ािपुामिक उम् देिािको बन्त्द िूची ा आददिािी 
िििामि प्रमिमिमध अमििायविाको िाथै उम् ेदिािहरुको प्रथाम किाक्र  मिधाविण ा ि ै
आददिािी िििामि िििंख्या अिपुािको प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि हिुे गिी प्रथाम किा क्र  
मिधाविण गिे काििुी प्रबन्त्ध म लाउिे । 

(४)  िंविधािको धािा २२२ ि २२३ अििुाि गिि हिु ेगाउँिभा ि िगििभा ा आददिािी 
िििामिको ि ािपुामिक प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा गिव हिेक िडा ा  वहला िवहि २ 
िदथय आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि गिव ि जिल्ला ि न्त्िय िम मि ा 
प्रमिमिमधत्ि िमुिजिि गिव िंविधाि िंिोधि गिी कािूि मि ावण गिुवपिे । 

(५)  िंविधािको धािा ३२ अििुाि  ािभृाषा ा जिक्षा, ििकािी का कािको  ाध्य  भाषा ि 
िूचिा प्राप्त गिे आददिािी िििामिको अमधकाि कायावन्त्ियि गिी आददिािी 
िििामिलाई  ािभृाषाको हक ददलाउिे । 

(६)  िंविधािको धािा ५६(६) ले व्यिथथा गिेको िंघीय कािूि ब ोजि  आददिािी 
िििामिको िा ाजिक िांथकृमिक िंिक्षण, वििेष िंिजक्षि, थिायत्त क्षेर हालिम्  
व्यिथथा िभएकोले यथामिघ्र कािूि मि ावण गिी कायावन्त्ियि गिाउि े। 

(७)  आददिािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा ७  ा व्यिथथा भएको आयोगको 
का , किवव्य ि अमधकाि िंिैधामिक िभई ििकािी मिकायको िथिो भएकोले अमधकाि 
िम्पन्न गिाउि आददिािी िििामिको अमधकाि िंिक्षणको लामग उििुी मलिे, अििुन्त्धाि 
गिे ि िम्बजन्त्धि अड्डा अदालि ा  �ुा दायि गिे आयोगलाई अमधकाि हिु ेगिी हालको 
कािूि ा भएको व्यिथथा िंिोधि गिे । 

(८)  आददिािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा १८ अििुाि आयोगको िंगििात् क 
िंिचिा आयोगले ियाि िथा िंिोधि गिे अििुाि हिुे गिी आयोगको िह मि ा विजिि 
शे्रणीको क वचािी ििकािले पिाउिे ि अन्त्य क वचािी आिश्यकिा अििुाि आयोग 
आफैले मियिु गिे गिी विद्ब ाि ऐि िंिोधि गिे । 

(९)  अन्त्ििावविय श्र  िम्बन्त्धी  हािजन्त्ध (आइ.एल.ओ.) िं १६९, आददिािी अमधकाि 
िम्बन्त्धी िंयिु िाििंघीय घोषणापर, िैिीक विविधिा िम्बन्त्धी  हािजन्त्ध लगायिले 
व्यिथथा गिेको आददिािी िििामिको अमधकािलाई कायावन्त्ियि गिव आिश्यक कािूि 
ि कायव योििा मि ावण गिे । 

(१०) उदयपिु, धिकुटा, खोटाङ, ििुििी ि भोिपिुको मि ािा ा अिजथथि वकिाँिी ि दुायको 
धाम वक िथा िाँथकृमिक प्रिीक खिुालङु लगायिका आददिािी िििामिका िांथकृमिक 
िम्पदालाई अििोध होइि विकािको रुप ा मलई िाँथकृमिक, धाम वक िथा पयवटकीय 
विकाि गिव कािूिको मि ावण गिे । 

(११) पथुिौं पथुिादेजख अकावको भमिएको ऐलािी िग्गा ा िथदै आएका ि िग्गा धिीबाट 
विमभन्न प्रकािको याििा खेवपिहेका िौिहट जिल्ला, चन्त्द्रपिु िगिपामलका िडा िं २  ा 
अिजथथि दििुािहरु िथिा देि भिका भमू हीि आददिािी िििामि ि दुायलाई 
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"थििन्त्र,पूिव ििूुचीि ि िह मिको अमधकाि" हिि ् भएकोले िम्झौिा िद्द गिी 
ि दुायको िह मि अििुाि गिे । 

(१३) आददिािी िििामिको पिम्पिागि िंथथा (गथुी, बडघि, भेिा आदद) लाई  ान्त्यिा िदददा 
पिम्पिागि िंथथाको लोप भई आददिािी िििामिको पवहचाि िंकट ा पिेकोले यी 
िंथथाको िंिक्षण ि प्रिद्दवि गिे कािूि बिाउिे ।  

(१४) घिेल ु  ददिा िथिा आददिािी िििामिको पिम्पिागि ज्ञाि ि िीपबाट गरिएको 
उत्पदिलाई व्यििावयक बिाई बिािीकिण गिव िम्बजन्त्धि कािूिको िंिोधि ि 
आिश्यक कािूिको ििुव ा गिे । 

(१५)  विकाि ि उद्बोगको िाउ ा आददिािी िििामिको ऐमिहामिक भमू लाई थििन्त्र 
पूिविूचीि िह मि मबिा िाज्यले लोक ागव, हाइड्रोपािि ि िािविमिक भिि िथिा 
पूिावधाि मि ावण गिी आददिािी िििामिलाई विथथावपि गिेकोले यथिो कायवलाई िरुुन्त्िै 
िोकी उिीहरुको अमधकाि िमुिजिि गिव आिश्यक कािूि मि ावण गिे ।   

(१६)  िाउटे, कुिणु्डा लगायि लोपोन्त् खु आददिािी िििामिलाई मििःिलु्क थिाथथय, जिक्षा ि 
िोिगािीको व्यिथथा  िमुिजिि गिी उमिहरुलाई िंिक्षण गिे । 

(१७)  आददिािी िििामि आयोगको पदामधकािीको मियजुि, कायवबाही ि आिश्यक कायव 
िंिैधामिक परिष�ािा हिुे ि परिषद्को अध्यक्ष प्रधाि न्त्री हिुे िंिैधामिक व्यिथथा 
भएकोले आयोग ि ििकािको िम्पकव  कायावलय प्रधाि न्त्रीको कायावलय हिु ेव्यिथथा 
गिे ।  

(१८)  आददिािी िििामि िम्बन्त्धी अध्ययिको लामग विद्बालयदेजख विश्व विद्बालयिम्  
पाठ्क्क्र  ियाि गिी लाग ुगिे । 

(१९)  विगि ा ििै िहका ििकािले कूल ििेटको ३५ प्रमििि बिेट लजक्षि ि दुायलाई 
छुट्याउिे व्यिथथा हाल कायवन्त्ियि ा िभएको ि उि ििेट लजक्षि ि दुायको 
उत्थािका लामग आिश्यक हिुे भएकोले त्यिलाई मििन्त्िििा ददिे । 

(२०)  चाँड पिवको विदा ििै ि दुायलाई ि ाि बिाउि आफ्िो आफ्िो पिव ा  ारै विदा  
ददिे । 

(२१)  आददिािी िििामि पवहचािको प्र ाणीकिण आददिािी िििामि उत्थाि िाविय 
प्रमिष्ठािले  ारै गिव पाउिे गिी आिश्यक व्यिथथा गिे । 

(२२) आददिािी िििामि पवहचाि ि िंिक्षणको लामग केन्त्द्र, प्रदेि ि थथािीय िह ा 
िंग्रहालयको व्यिथथा गिे । 

९९..२२  भभााििीी  ककााययववददददििाािःिः 
आददिािी िििामि आयोगले आयोग ा पदामधकािीहरु बहाली भएिंगै पाँच बषवको लामग कायवयोििा 
िय गिी िोही ब ोजि  अगामड बढेको छ । योििा अििुाि आ.ि.२०७७/७८  ा केही 
कायवक्र हरु िम्पन्न गरियो । कोमभड १९ को ि थयाले गदाव आयोगले िय गिेका कायवक्र हरु 
िञ्चालि गिव िवकएि । आयोगको भािी कायवददिा मिम्ि ब ोजि  िहेको छिः 

(क)  िेपालको िंविधािको   व ि भाििा िथा आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ का 
उ�ेश्य हाँमिल गिव पञ्चिषीय िणिैमिक योििा बिाई िदिरुुप कायावन्त्ियि गदै लमगि े   

छ । 

(ख) आयोगको आफ्िै भिि िहुँदा दैमिक प्रिािमिक का काि गिव, अमभलेख व्यिथथापि गिव 
िथा क वचािीहरुलाई उपयिु िािाििण ा का  गिे व्यिथथा गिव ि िेिा मलि आउि े
िेिाग्राहीलाई प्रभािकािी िेिा प्रदाि गिव केन्त्द्र देजख थथािीय पामलका िम्  आफ्िै भिि 
िथा िम्पकव  कायावलयको ब्यिथथापि गिी िहि पहुँच ििाइिेछ ।  

(ग) आयोगको ििव ाि िंगिि िंिचिा परिििवि गिी आयोगले प्रथिाि गिे अििुाि हिु े
ब्यिथथा म लाइिे छ । आयोग ा क वचािी व्यिथथापि गदाव आयोगको िह मि ा विजिि 
शे्रणीको क वचािी आयोगको िजचि ि लेखा अमधकृि िेपाल ििकािले खटाउिे ि अन्त्य 
क वचािी आिश्यकिा अििुाि आयोग आफैले मियिु गिे गिी ljBdfg ऐि िंिोधि गिव 
पहल गरििे छ । 
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(घ) आयोगको अमभलेखालय, पथुिकालय ि आददिािी िििामि िम्िन्त्धी िीविि िंग्रहालयको 
थथापिा गरििे छ ।  

(ङ) आयोगको का  किवब्य ि अमधकाि िथा आददिािी िििामिको हकवहिको िंिधवि ि 
िंिक्षणका लामग ७७ िटा जिल्लाकै पामलकाहरु ि ििोकाििालाहरु  िंग मििििि 
छलफल िथा अन्त्िवक्रव या गिीिे छ ।  

(च) आददिािी िििामि ि दुायिँग िम्बजन्त्धि खजण्डकृि िथयांक िकलि गरििे छ । 

आददिािी िििामि ि दुाय ामथ भएको िबै प्रकािका विभेदहरुको बािे ा अध्ययि 
अििुन्त्धाि कायवलाई ििि बिाउि िीमिगि परि ािवि िथा स्रोि िाधिको उपलब्धिा 
िमुिििाका लामग पहल गरििे छ । 

(छ) आददिािी िििामििँग िम्बजन्त्धि कािूि ि अन्त्ििाविय िजन्त्ध िम्झौिाले व्यिथथा गिेका 
प्रािधािहरुको कायावन्त्ियिको अिथथाको बािे ा अिधािणा पर ियाि भएको छ । 
अिको ददि ा उि विषय ा विथििृरुप ा विश्लषेणात् क ढ�बाट अध्ययि गिी 
कायावन्त्ियि ा ल्याइिे  छ । 

(ि) आददिािी िििामि ि दुायको हक वहिको िंिक्षण, ;Dj4{g ि ििजिकिणको लामग 
िेपाल ििकाि ि अन्त्य िंघ िंथथाले िञ्चालि गिेको चेििा ूलक कायवक्र को ि ीक्षा, 
अिगु ि ि  ूल्याङ्कि गिे ि िेपाल ििकािका िबै िहहरुलाई िािि ब्यिथथा, विकाि ि 
िेिा प्रिाह ा आददिािी िििामि ि दुायको िहभामगिा िमुििि गिव आददिािी 
िििामि ैरी िीमि िथा योििा ि कायवक्र  ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिव िझुाि िवहि 
मिफारिि गरििे छ ।  

(झ) आददिािी िििामि िम्बन्त्धी लोक िंथकृमिको िंिक्षण ि ;Dj4{gsf] लामग िीमिको ििुव ा 
गिे ि कायावन्त्ियिको लामग ििकािलाई मिफारिि गिे । यिका लामग विमभन्न गैिििकािी 
िंघिंथथाहरुिँग िहकायव गदै अजघ बवढिे छ ।  

(ञ) आददिािी िििामि  ामथ हिुे ि भएका विभेदहरुको उििुी िथा गिुािाहरु िंकलि गिी 
उििुी िथा गिुािाहरुलाई िम्बोधि गरििे छ । 

(ट) आददिािी िििामिको हक, वहि, अमधकाि ि पवहचािका ियाँ आय हरुको 
अध्ययि/अििुन्त्धाि गिी कायावन्त्ियि ा ल्याइिेछ । यिका लामग  िहभामगिा ूलक 

प�मिलाई आत् िाि गदै आयोगले विमभन्न िाविय िथा अन्त्ििाविय ििोकाििाला 
िंघिंथथाहरुिँग ि न्त्िय गिी आयोग अगामड बढ्ि ेछ । 

(ि) आयोगले गिेका ििै का  ि परिणा को दथिािेिीकिण िथा प्रकािि गरििे छ ।  

(ड) आयोगको मिफारििलाई िझुािात् क होइि मिदेििात् क ििाइिेछ । 

(ढ) िषवभरि ा आददिािी िििामिका अमधकािहरु उलंघि भएको घटिाहरुलाई िंलग्ि गिी 
िो को विििण िावषवकरुप ा प्रकािि गिी िाज्यलाई खििदािी गरििेछ ।  

(ण) िाज्यको िीमिमि ावण ि कायावन्त्ियिका मिकायहरु ा आददिािी िििामिको ि ािपुामिक 
प्रमिमिमधत्िको अिथथा अध्ययि गरििेछ ि प्रमिमिमधत्िको िमुिजिििाका लामग पहल गरििे 
छ । 

(ि) आददिािी िििामिको ि ग्र अिथथाको अध्ययि गिी आिश्यक िीिी मि ावण ा पहल 
गरििे छ । 

 



43

(घ) आयोगको अमभलेखालय, पथुिकालय ि आददिािी िििामि िम्िन्त्धी िीविि िंग्रहालयको 
थथापिा गरििे छ ।  

(ङ) आयोगको का  किवब्य ि अमधकाि िथा आददिािी िििामिको हकवहिको िंिधवि ि 
िंिक्षणका लामग ७७ िटा जिल्लाकै पामलकाहरु ि ििोकाििालाहरु  िंग मििििि 
छलफल िथा अन्त्िवक्रव या गिीिे छ ।  

(च) आददिािी िििामि ि दुायिँग िम्बजन्त्धि खजण्डकृि िथयांक िकलि गरििे छ । 

आददिािी िििामि ि दुाय ामथ भएको िबै प्रकािका विभेदहरुको बािे ा अध्ययि 
अििुन्त्धाि कायवलाई ििि बिाउि िीमिगि परि ािवि िथा स्रोि िाधिको उपलब्धिा 
िमुिििाका लामग पहल गरििे छ । 

(छ) आददिािी िििामििँग िम्बजन्त्धि कािूि ि अन्त्ििाविय िजन्त्ध िम्झौिाले व्यिथथा गिेका 
प्रािधािहरुको कायावन्त्ियिको अिथथाको बािे ा अिधािणा पर ियाि भएको छ । 
अिको ददि ा उि विषय ा विथििृरुप ा विश्लषेणात् क ढ�बाट अध्ययि गिी 
कायावन्त्ियि ा ल्याइि े छ । 

(ि) आददिािी िििामि ि दुायको हक वहिको िंिक्षण, ;Dj4{g ि ििजिकिणको लामग 
िेपाल ििकाि ि अन्त्य िंघ िंथथाले िञ्चालि गिेको चेििा ूलक कायवक्र को ि ीक्षा, 
अिगु ि ि  ूल्याङ्कि गिे ि िेपाल ििकािका िबै िहहरुलाई िािि ब्यिथथा, विकाि ि 
िेिा प्रिाह ा आददिािी िििामि ि दुायको िहभामगिा िमुििि गिव आददिािी 
िििामि ैरी िीमि िथा योििा ि कायवक्र  ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिव िझुाि िवहि 
मिफारिि गरििे छ ।  

(झ) आददिािी िििामि िम्बन्त्धी लोक िंथकृमिको िंिक्षण ि ;Dj4{gsf] लामग िीमिको ििुव ा 
गिे ि कायावन्त्ियिको लामग ििकािलाई मिफारिि गिे । यिका लामग विमभन्न गैिििकािी 
िंघिंथथाहरुिँग िहकायव गदै अजघ बवढिे छ ।  

(ञ) आददिािी िििामि  ामथ हिुे ि भएका विभेदहरुको उििुी िथा गिुािाहरु िंकलि गिी 
उििुी िथा गिुािाहरुलाई िम्बोधि गरििे छ । 

(ट) आददिािी िििामिको हक, वहि, अमधकाि ि पवहचािका ियाँ आय हरुको 
अध्ययि/अििुन्त्धाि गिी कायावन्त्ियि ा ल्याइिेछ । यिका लामग  िहभामगिा ूलक 

प�मिलाई आत् िाि गदै आयोगले विमभन्न िाविय िथा अन्त्ििाविय ििोकाििाला 
िंघिंथथाहरुिँग ि न्त्िय गिी आयोग अगामड बढ्ि ेछ । 

(ि) आयोगले गिेका ििै का  ि परिणा को दथिािेिीकिण िथा प्रकािि गरििे छ ।  

(ड) आयोगको मिफारििलाई िझुािात् क होइि मिदेििात् क ििाइिेछ । 

(ढ) िषवभरि ा आददिािी िििामिका अमधकािहरु उलंघि भएको घटिाहरुलाई िंलग्ि गिी 
िो को विििण िावषवकरुप ा प्रकािि गिी िाज्यलाई खििदािी गरििेछ ।  

(ण) िाज्यको िीमिमि ावण ि कायावन्त्ियिका मिकायहरु ा आददिािी िििामिको ि ािपुामिक 
प्रमिमिमधत्िको अिथथा अध्ययि गरििेछ ि प्रमिमिमधत्िको िमुिजिििाका लामग पहल गरििे 
छ । 

(ि) आददिािी िििामिको ि ग्र अिथथाको अध्ययि गिी आिश्यक िीिी मि ावण ा पहल 
गरििे छ । 

 



44

अअननुसुसूूचचीी  ११ 

ससूूचचचचककृृतत  आआददििववााससीी  जजननजजाातततत  ससममुिुिााययककोो  जजननससंंख्ख्ययाा, ममााततृभृभााषषाा, ममुखु्ख्यय  बबससोोबबाासस  क्षक्षेते्रत्र  रर  ससममूूहह 

  क्रक्र.. 
ससंं.. 

आआददििववााससीी  
जजननजजाातततत 

जजननससंंख्ख्ययाा ममााततृभृभााषषाा प्रप्रममुखुख बबससोोबबाासस  क्षक्षेते्रत्र ससममूूहह 

हहम
ाल
ी क्ष

ेत्रक
ा आ

दिव
ास
ी ज

नज
ातत

हरु
 

१ 
छैरोतन 
(अज्ञात)  

    

२ डोल्पो ४,१०७ १,६६७ डोल्पा तसमान्तकृत 

३ ताङ्वे   मनाङ सहुवधा वचित 

४ तोप्केगोला १,५२३  ताप्लेजङु्ग र संखवुासभा तसमान्तकृत 

५ थिुाम   ताप्लेजङु 
अतत 
तसमान्तकृत 

६ थकाली १३,२१५ ५,२४२ मसु्ताङ उन्नत 

७ तीनगाउँले 
थकाली 

  मसु्ताङ सहुवधा बचित 

८ बाह्रगाउँले   मसु्ताङ सहुवधा बचित 

९ मार्ााली 
थकाली  

  मसु्ताङ सहुवधा बचित 

१० वालङु  १,२४९ १,१६९ ताप्लेजङु्ग र संखवुासभा तसमान्तकृत 

११ व्यासी ३,८९५ ४८० िाच ुाला र हमु्ला सहुवधा बचित 

१२ भोटे १३,३९७  बाजरुा, संखवुासभा, 
सोलखुमु्बू, मनाङ, डोल्पा 

तसमान्तकृत 

१३ मगुाली   मगु ु तसमान्तकृत 
१४ लाके   गोखाा तसमान्तकृत 
१५ ल्होपा २,६२४ ३,०२९ मसु्ताङ तसमान्तकृत 
१६ ल्होमी  

(चिङ्सावा) 
१,६१४ ८०८  संखवुासभा अतत 

तसमान्तकृत 
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अअननुसुसूूचचीी  ११ 

ससूूचचचचककृृतत  आआददििववााससीी  जजननजजाातततत  ससममुिुिााययककोो  जजननससंंख्ख्ययाा, ममााततृभृभााषषाा, ममुखु्ख्यय  बबससोोबबाासस  क्षक्षेते्रत्र  रर  ससममूूहह 

  क्रक्र.. 
ससंं.. 

आआददििववााससीी  
जजननजजाातततत 

जजननससंंख्ख्ययाा ममााततृभृभााषषाा प्रप्रममुखुख बबससोोबबाासस  क्षक्षेते्रत्र ससममूूहह 

हहम
ाल
ी क्ष

ेत्रक
ा आ

दिव
ास
ी ज

नज
ातत

हरु
 

१ 
छैरोतन 
(अज्ञात)  

    

२ डोल्पो ४,१०७ १,६६७ डोल्पा तसमान्तकृत 

३ ताङ्वे   मनाङ सहुवधा वचित 

४ तोप्केगोला १,५२३  ताप्लेजङु्ग र संखवुासभा तसमान्तकृत 

५ थिुाम   ताप्लेजङु 
अतत 
तसमान्तकृत 

६ थकाली १३,२१५ ५,२४२ मसु्ताङ उन्नत 

७ तीनगाउँले 
थकाली 

  मसु्ताङ सहुवधा बचित 

८ बाह्रगाउँले   मसु्ताङ सहुवधा बचित 

९ मार्ााली 
थकाली  

  मसु्ताङ सहुवधा बचित 

१० वालङु  १,२४९ १,१६९ ताप्लेजङु्ग र संखवुासभा तसमान्तकृत 

११ व्यासी ३,८९५ ४८० िाच ुाला र हमु्ला सहुवधा बचित 

१२ भोटे १३,३९७  बाजरुा, संखवुासभा, 
सोलखुमु्बू, मनाङ, डोल्पा 

तसमान्तकृत 

१३ मगुाली   मगु ु तसमान्तकृत 
१४ लाके   गोखाा तसमान्तकृत 
१५ ल्होपा २,६२४ ३,०२९ मसु्ताङ तसमान्तकृत 
१६ ल्होमी  

(चिङ्सावा) 
१,६१४ ८०८  संखवुासभा अतत 

तसमान्तकृत 

१७ िेपाा ११२९४६ ११४,८३० सोलखुमु्बू, िोलखा, 
ताप्लेजङु, तसन्धुपाल्चोक, 

संखवुासभा 

सहुवधा बचित 

 

१८ तसयार   धादिङ अतत 
तसमान्तकृत 

पह
ाड
ी क्ष

ेत्रक
ा आ

दिव
ास
ी ज

नज
ातत

हरु
 

१९ कुसणु्डा २७३ २८ िाङ, प्यूठान, सखेुत, 

कास्की, तनहँू, गोखाा, 
चचतवन 

लोपोन्मखु 

 

२० गरुुङ ५२२,६४१ ३२५,६२२ गण्डकी प्रिेि सहुवधा बचित 
२१ चेपाङ 

(प्रजा) 
६८,३९९ ४८,४७६ चचतवन, मकवानपरु,  

धादिङ, गोखाा 
अतत 
तसमान्तकृत 

२२ छन््याल ११,८१० ४,२८३ म्याग्िी र वागलङु सहुवधा बचित 
२३ चजरेल ५,७७४ ४,८२९ िोलखा र रामेछाप सहुवधा बचित 
२४ तामाङ १,५३९,८३० १,३५३,३११ वागमती प्रिेि, गोखाा, 

मसु्ताङ, मगु,ु हमु्ला, 
िोलखा 

तसमान्तकृत 

 

२५ थामी २८,६७१ २३,१५१ िोलखा र तसन्धपुाल्चोक अतत 
तसमान्तकृत 

२६ िरुा ५,३९४ २,१५६ लमजङु, तनहँू, कास्की तसमान्तकृत 

२७ नेवार १,३२१,९३३ ८४६,५५७ काठमाडौं उप्यका, 
धादिङ, काभ्र,े रामेछाप 

उन्नत 

२८ पहरी १३,६१५ ३,४५८ तसन्धलुी र मकवानपरु तसमान्तकृत 
२९ फ्री (अज्ञात)     

३० बनकररया  ६९ मकवानपरु लोपोन्मखु 

३१ बरामो 
(बराम) 

८,१४० १५५ गोखाा अतत 
तसमान्तकृत 

३२ भजेुल ११८,६५० २१,७१५ तनहँू, स्याङ्जा, धादिङ, 

रामेछाप 
तसमान्तकृत 

 
३३ मगर १,८८७,७३३ ८१६,४९४ गण्डकी र लचुम्वनी 

प्रिेि, डोल्पा, 
जाजरकोट,सल्यान, 

कैलाली, सखेुत, उियपरु  

सहुवधा बचित 
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३४ याक्खा २४,३३६ १९,५५८ संखवुासभा सहुवधा बचित 

३५ राई ६२०,००४ १५९,११४ खोटाङ, भोजपरु, धनकुटा, 
इलाम, सोलखुमु्बू, 

ताप्लेजङु, संखुवासभा 

सहुवधा बचित 

 

३६ राउटे ६१८ ४६१ डडेलधरुा, किनपरु, 

सल्यान 
लोपोन्मखु 

 
३७ तलम्बू ३८७,३०० ३४३,६०३ ताप्लेजङु, पाँचथर, 

तेह्रथमु, इलाम, मोरङ, 

झापा, धनकुटा, 
संखवुासभा,  सनुसरी 

सहुवधा बचित 

 

३८ लेप्चा ३,४४५ ७,४९९ इलाम, झापा, संखवुासभा लोपोन्मखु 

 
३९ सनुवुार 

(कोइँच) 
५५,७१२ ३७,८९८ रामेछाप, ओखलढंुगा, 

तसन्धलुी, उियपरु, िोलखा 
तसमान्तकृत 

 
४० सरेुल  २८७ िोलखा लोपोन्मखु 

४१ हाय ु २,९२५ १,५२० तसन्धलुी र रामेछाप लोपोन्मखु 

४२ ह्योल्मो १०,७५२ १०,१७६ तसन्धपुाल्चोक, नवुाकोट सहुवधा बचित 

तभ
तत्र
तर

ाई
क
ा आ

दिव
ास
ी ज

नज
ातत

हरु
 

४३ कुमाल १२१,१९६ १२,२२२ बाँके, िाङ, नवलपरासी, 
गोखाा, गलु्मी, अर्ााखाँची, 
तनहँू, पाल्पा, धादिङ 

तसमान्तकृत 

 

४४ िनवुार ८४,११५ ४५,८२१ तसन्धलुी, उियपरु र काभ्रे
  

अतत 
तसमान्तकृत 

४५ िराई १६,७८९ ११,६७७ चचतवन, नवलपरासी, 
तनहँू 

तसमान्तकृत 

४६ बोटे १०,३९७ ८,७६६ चचतवन, नवलपरासी, 
उियपरु, िाङ, तनहँू 

अतत 
तसमान्तकृत 
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३४ याक्खा २४,३३६ १९,५५८ संखवुासभा सहुवधा बचित 

३५ राई ६२०,००४ १५९,११४ खोटाङ, भोजपरु, धनकुटा, 
इलाम, सोलखुमु्बू, 

ताप्लेजङु, संखुवासभा 

सहुवधा बचित 

 

३६ राउटे ६१८ ४६१ डडेलधरुा, किनपरु, 

सल्यान 
लोपोन्मखु 

 
३७ तलम्बू ३८७,३०० ३४३,६०३ ताप्लेजङु, पाँचथर, 

तेह्रथमु, इलाम, मोरङ, 

झापा, धनकुटा, 
संखवुासभा,  सनुसरी 

सहुवधा बचित 

 

३८ लेप्चा ३,४४५ ७,४९९ इलाम, झापा, संखवुासभा लोपोन्मखु 

 
३९ सनुवुार 

(कोइँच) 
५५,७१२ ३७,८९८ रामेछाप, ओखलढंुगा, 

तसन्धलुी, उियपरु, िोलखा 
तसमान्तकृत 

 
४० सरेुल  २८७ िोलखा लोपोन्मखु 

४१ हाय ु २,९२५ १,५२० तसन्धलुी र रामेछाप लोपोन्मखु 

४२ ह्योल्मो १०,७५२ १०,१७६ तसन्धपुाल्चोक, नवुाकोट सहुवधा बचित 

तभ
तत्र
तर

ाई
क
ा आ

दिव
ास
ी ज

नज
ातत

हरु
 

४३ कुमाल १२१,१९६ १२,२२२ बाँके, िाङ, नवलपरासी, 
गोखाा, गलु्मी, अर्ााखाँची, 
तनहँू, पाल्पा, धादिङ 

तसमान्तकृत 

 

४४ िनवुार ८४,११५ ४५,८२१ तसन्धलुी, उियपरु र काभ्रे
  

अतत 
तसमान्तकृत 

४५ िराई १६,७८९ ११,६७७ चचतवन, नवलपरासी, 
तनहँू 

तसमान्तकृत 

४६ बोटे १०,३९७ ८,७६६ चचतवन, नवलपरासी, 
उियपरु, िाङ, तनहँू 

अतत 
तसमान्तकृत 

४७ माझी ८३,७२७ २४,४२२ तसन्धलुी, मकवानपरु, 

काभ्र,े रामेछाप, 

तसन्धपुाल्चोक 

अतत 
तसमान्तकृत 

४८ राझी/राजी ४,२३५ ३,७५८ कैलाली, सखेुत र बदिाया लोपोन्मखु 

तर
ाई
क
ा आ

दिव
ास
ी ज

नज
ातत

हरु
 

४९ हकसान १,७३९ १,१७८ झापा लोपोन्मखु 

५० कुिवातडया  

(प्थरकट्टा) 
३,१८२  झापा, मोरङ, कहपलवस्त,ु 

रुपन्िेही, नवलपरासी 
लोपोन्मखु 

५१ गनगाई ३६,९८८ ३,६१२ मोरङ र झापा तसमान्तकृत 

५२ झाँगड 
(उराँव) 

३७,४२४ ३३,६५१ सनुसरी र मोरङ अतत 
तसमान्तकृत 

५३ ताजपरुरया १९,२१३ १८,८११ झापा र मोरङ तसमान्तकृत 
५४ थारू १,७३७,४७० १,५२९,८७५ कैलाली, किनपरु, बदिाया, 

बाँके, िाङ, कहपलवस्त,ु 

रुपन्िेही, नवलपरासी, 
चचतवन, पसाा, बारा, रौतहत, 

सप्तरी, उियपरु, सनुसरी, 
मोरङ 

तसमान्तकृत 

 

५५ धानकु 
(राजवंिी) 

२१९,८०८  महोत्तरी, धनषुा, तसराह र 
सप्तरी 

अतत 
तसमान्तकृत 

५६ तधमाल   २६,२९८ १९,३०० मोरङ, सनुसरी र 
उियपरु 

तसमान्तकृत 

 
५७ मेचे (वोडो) ४,८६७ ४,३७५ झापा लोपोन्मखु 
५८ राजवंिी 

(कोच) 
११५,२४२ १२२,२१४ मोरङ र झापा तसमान्तकृत 

५९ सतार 
(सन्थाल) 

५१,७३५ ४९,८५८ मोरङ र झापा तसमान्तकृत 

६० रानाथारु तमतत २०७७।२।५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाचित सूचनाद्वारा थप गररएको 

स्रोतः राहिय जनगणना, २०६८      
हटप्पणीः तमतत २०७७।२।५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाचित सूचनाद्वारा अनसूुचीको क्र.सं. ६० मा 
रानाथारु थप गररएको छ (कानून हकताब व्यवस्था सतमतत, २०७७:२०) ।  
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अअननुसुसूूचचीी  --२२ 

आआददििववााससीी  जजननजजाातततत  ससममुिुिााययककोो  ििैैचचक्षक्षकक  अअववस्स्थथाा 
 

क्रक्र..
ससंं.. 

आआददििववााससीी  जजननजजाातततत ससााक्षक्षररतताा  ििरर 

((प्रप्रततततििततममाा)) 

आआधधााररभभूतूत  ततहह:: 
ककक्षक्षाा  ११--८८ 

ममााध्ध्ययााततममकक  ततहह:: 
ककक्षक्षाा९९--११२२ 

उउच्च्चच  चचििक्षक्षाा: स्स्ननााततकक  ववाा  
ससोो  भभन्न्ििाा  ममााततथथ 

१ छैरोतन(अज्ञात)     

२ डोल्पो २८.३५ ८१.२७ १४.८१ ३.९२(५) 
३ ताङ्वे     
४ तोप्केगोला ५७.७४ ८२.१५ १७.५९ ०.२६ (४१) 
५ थिुाम     
६  थकाली ८०.४८ ४६.४३ ४६.६२ ६.९५(२) 
७ तीन गाउँले थकाली     
८ बाह्र गाउँले थकाली     
९ मार्ााली थकाली     
१० वागङु ६१.६१ ६५.६५ ३२.२५ १.८१(१८) 
११ व्यासी ५९.३० ५९.५७ ३५.०१ ५.२४(४) 
१२ भोटे ५७.६० ७०.६९ २६.०३ ३.२८(७) 
१३ मगुाली     
१४ लाके     
१५ ल्होपा ४६.६२ ७९.२७ १८.४८ २.२४(१४) 
१६ ल्होमी(चिङ्साबा) ५३.४९ ७४.०९ २३.४५ २.४६(११) 
१७ िेपाा ६५.९५ ७३.२२ २४.४७ २.३०(१३) 
१८ तसयार     
१९ कुसणु्डा ६२.८५ ७१.११ २२.९६ ५.९३(३) 
२० गरुुङ ७४.३६ ६४.२८ ३३.२५ २.४७(१०) 
२१ चेपाङ(प्रजा) ४८.८८ ९४.५५ ५.२९ ०.१६(४४) 
२२ छन््याल ७२.७२ ६६.९३ ३१.६७ १.४०(२१) 
२३ चजरेल ६६.३९ ६४.३३ ३३.२७ २.३९(१२) 
२४ तामाङ ६२.६ ७६.३५ २२.३२ १.३३(२४) 
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अअननुसुसूूचचीी  --२२ 

आआददििववााससीी  जजननजजाातततत  ससममुिुिााययककोो  ििैैचचक्षक्षकक  अअववस्स्थथाा 
 

क्रक्र..
ससंं.. 

आआददििववााससीी  जजननजजाातततत ससााक्षक्षररतताा  ििरर 

((प्रप्रततततििततममाा)) 

आआधधााररभभूतूत  ततहह:: 
ककक्षक्षाा  ११--८८ 

ममााध्ध्ययााततममकक  ततहह:: 
ककक्षक्षाा९९--११२२ 

उउच्च्चच  चचििक्षक्षाा: स्स्ननााततकक  ववाा  
ससोो  भभन्न्ििाा  ममााततथथ 

१ छैरोतन(अज्ञात)     

२ डोल्पो २८.३५ ८१.२७ १४.८१ ३.९२(५) 
३ ताङ्वे     
४ तोप्केगोला ५७.७४ ८२.१५ १७.५९ ०.२६ (४१) 
५ थिुाम     
६  थकाली ८०.४८ ४६.४३ ४६.६२ ६.९५(२) 
७ तीन गाउँले थकाली     
८ बाह्र गाउँले थकाली     
९ मार्ााली थकाली     
१० वागङु ६१.६१ ६५.६५ ३२.२५ १.८१(१८) 
११ व्यासी ५९.३० ५९.५७ ३५.०१ ५.२४(४) 
१२ भोटे ५७.६० ७०.६९ २६.०३ ३.२८(७) 
१३ मगुाली     
१४ लाके     
१५ ल्होपा ४६.६२ ७९.२७ १८.४८ २.२४(१४) 
१६ ल्होमी(चिङ्साबा) ५३.४९ ७४.०९ २३.४५ २.४६(११) 
१७ िेपाा ६५.९५ ७३.२२ २४.४७ २.३०(१३) 
१८ तसयार     
१९ कुसणु्डा ६२.८५ ७१.११ २२.९६ ५.९३(३) 
२० गरुुङ ७४.३६ ६४.२८ ३३.२५ २.४७(१०) 
२१ चेपाङ(प्रजा) ४८.८८ ९४.५५ ५.२९ ०.१६(४४) 
२२ छन््याल ७२.७२ ६६.९३ ३१.६७ १.४०(२१) 
२३ चजरेल ६६.३९ ६४.३३ ३३.२७ २.३९(१२) 
२४ तामाङ ६२.६ ७६.३५ २२.३२ १.३३(२४) 

२५ थामी ५७.३९ ८७.७४ ११.८८ ०.३८(३९) 
२६ िरुा ७६.९१ ६८.१८ २९.७७ २.०५(१७) 
२७ नेवार ८०.०७ ४५.९२ ४४.२० ९.८८(१) 
२८ पहरी ५३.११ ८२.०२ १७.१९ ०.७९(३२) 
२९ फ्री (अज्ञात)     
३० बनकररया     
३१ बरामो (बराम) ६३.२५ ८६.९९ १२.४१ ०.६०(३७) 
३२ भजेुल ६८.५८ ७३.२९ २५.४० १.३१(२५) 
३३ मगर ७१.०९ ७३.६८ २४.९८ १.३४(२३) 
३४ याक्खा ६६.२७ ७१.६६ २६.५६ १.७८(१९) 
३५ राई ७४.३३ ६४.९१ ३२.७९ २.३०(१३) 
३६ राउटे ४२.६७ ८५.६४ १३.३७ ०.९९(२९) 
३७ तलम्बू ७४.६९ ६५.४४ ३२.४५ २.११(१५) 
३८ लेप्चा ७५.७० ७५.२८ २१.३७ ३.३५(६) 
३९ सनुवुार (कोइँच) ६५.५६ ७१.२७ २६.९४ १.७८(१९) 
४० सरेुल     
४१ हाय ु ६०.४० ७८.१६ २०.४९ १.३५(२२) 
४२ ह्योल्मो ६२.०३ ६९.६४ २७.६९ २.६८(९) 
४३ कुमाल ६३.०९ ८२.५४ १६.७३ ०.७२(३५) 
४४ िनवुार ५८.२१ ७५.०४ २३.७४ १.२२(२७) 
४५ िराई ७१.०२ ७७.४५ २१.८० ०.७५(३४) 
४६ बोटे ६०.९७ ८७.५२ १२.२७ ०.२१(४३) 
४७ माझी ५८.०१ ८२.४२ १६.९६ ०.६२(३६) 
४८ राझी/राजी ५४.२८ ८७.६२ १२.०० ०.३८(३९) 
४९ हकसान ५८.४७ ८८.२४ ११.५१ ०.२५(४२) 
५० कुिवातडया/पथ्थरकट्टा ५०.९३ ७३.३१ २३.४३ ३.२७(८) 
५१ गनगाई ६३.३९ ७४.४८ २४.६० ०.९२(३१) 
५२ झाँगड (उराँव) ४९.५७ ८१.९२ १७.६५ ०.४३(३८) 
५३ ताजपरुरया ६२.६६ ७८.६५ २०.५८ ०.७७(३३) 
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५४ थारू ६४.४१ ७१.६० २६.९३ १.४७(२०) 
५५ धानकु (राजवंिी) ४८.७७ ७४.२७ २३.६६ २.०८(१६) 
५६ तधमाल ६९.५४ ७०.११ २८.९६ ०.९३(३०) 
५७ मेचे (वोडो) ६८.२८ ६९.२८ २९.४९ १.२३(२६) 
५८ राजवंिी (कोच) ६७.१९ ७३.०३ २५.९३ १.०४(२८) 
५९ सतार (सन्थाल) ४८.३० ८५.९० १३.७७ ०.३३(४०) 

स्रोतः राहिय जनगणना, २०६८ 

क्रक्र.. ससंं.. आआददििववााससीी  जजननजजाातततत ससााक्षक्षररतताा  ििरर-- 

((प्रप्रततततििततममाा)) 

आआधधााररभभूतूत  ततहह-- 
ककक्षक्षाा  ११--८८ 
((प्रप्रततततििततममाा)) 

ममााध्ध्ययााततममकक  
ततहह--ककक्षक्षाा  
९९--११२२ 

((प्रप्रततततििततममाा)) 

उउच्च्चच  चचििक्षक्षाा-- 
स्स्ननााततकक  ववाा  ससोो  
भभन्न्ििाा  ममााततथथ 
((प्रप्रततततििततममाा)) 

१ छैरोतन(अज्ञात)     
२ डोल्पो २८.३५ ८१.२७ १४.८१ ३.९२(५) 
३ ताङ्वे     
४ तोप्केगोला ५७.७४ ८२.१५ १७.५९ ०.२६ (४१) 
५ थिुाम     
६  थकाली ८०.४८ ४६.४३ ४६.६२ ६.९५(२) 
७ तीन गाउँले थकाली     
८ बाह्र गाउँले थकाली     
९ मार्ााली थकाली     
१० वागङु ६१.६१ ६५.६५ ३२.२५ १.८१(१८) 
११ व्यासी ५९.३० ५९.५७ ३५.०१ ५.२४(४) 
१२ भोटे ५७.६० ७०.६९ २६.०३ ३.२८(७) 
१३ मगुाली     
१४ लाके     
१५ ल्होपा ४६.६२ ७९.२७ १८.४८ २.२४(१४) 
१६ ल्होमी(चिङ्साबा) ५३.४९ ७४.०९ २३.४५ २.४६(११) 
१७ िेपाा ६५.९५ ७३.२२ २४.४७ २.३०(१३) 
१८ तसयार     
१९ कुसणु्डा ६२.८५ ७१.११ २२.९६ ५.९३(३) 
२० गरुुङ ७४.३६ ६४.२८ ३३.२५ २.४७(१०) 
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५४ थारू ६४.४१ ७१.६० २६.९३ १.४७(२०) 
५५ धानकु (राजवंिी) ४८.७७ ७४.२७ २३.६६ २.०८(१६) 
५६ तधमाल ६९.५४ ७०.११ २८.९६ ०.९३(३०) 
५७ मेचे (वोडो) ६८.२८ ६९.२८ २९.४९ १.२३(२६) 
५८ राजवंिी (कोच) ६७.१९ ७३.०३ २५.९३ १.०४(२८) 
५९ सतार (सन्थाल) ४८.३० ८५.९० १३.७७ ०.३३(४०) 

स्रोतः राहिय जनगणना, २०६८ 

क्रक्र.. ससंं.. आआददििववााससीी  जजननजजाातततत ससााक्षक्षररतताा  ििरर-- 

((प्रप्रततततििततममाा)) 

आआधधााररभभूतूत  ततहह-- 
ककक्षक्षाा  ११--८८ 
((प्रप्रततततििततममाा)) 

ममााध्ध्ययााततममकक  
ततहह--ककक्षक्षाा  
९९--११२२ 

((प्रप्रततततििततममाा)) 

उउच्च्चच  चचििक्षक्षाा-- 
स्स्ननााततकक  ववाा  ससोो  
भभन्न्ििाा  ममााततथथ 
((प्रप्रततततििततममाा)) 

१ छैरोतन(अज्ञात)     
२ डोल्पो २८.३५ ८१.२७ १४.८१ ३.९२(५) 
३ ताङ्वे     
४ तोप्केगोला ५७.७४ ८२.१५ १७.५९ ०.२६ (४१) 
५ थिुाम     
६  थकाली ८०.४८ ४६.४३ ४६.६२ ६.९५(२) 
७ तीन गाउँले थकाली     
८ बाह्र गाउँले थकाली     
९ मार्ााली थकाली     
१० वागङु ६१.६१ ६५.६५ ३२.२५ १.८१(१८) 
११ व्यासी ५९.३० ५९.५७ ३५.०१ ५.२४(४) 
१२ भोटे ५७.६० ७०.६९ २६.०३ ३.२८(७) 
१३ मगुाली     
१४ लाके     
१५ ल्होपा ४६.६२ ७९.२७ १८.४८ २.२४(१४) 
१६ ल्होमी(चिङ्साबा) ५३.४९ ७४.०९ २३.४५ २.४६(११) 
१७ िेपाा ६५.९५ ७३.२२ २४.४७ २.३०(१३) 
१८ तसयार     
१९ कुसणु्डा ६२.८५ ७१.११ २२.९६ ५.९३(३) 
२० गरुुङ ७४.३६ ६४.२८ ३३.२५ २.४७(१०) 

२१ चेपाङ(प्रजा) ४८.८८ ९४.५५ ५.२९ ०.१६(४४) 
२२ छन््याल ७२.७२ ६६.९३ ३१.६७ १.४०(२१) 
२३ चजरेल ६६.३९ ६४.३३ ३३.२७ २.३९(१२) 
२४ तामाङ ६२.६ ७६.३५ २२.३२ १.३३(२४) 
२५ थामी ५७.३९ ८७.७४ ११.८८ ०.३८(३९) 
२६ िरुा ७६.९१ ६८.१८ २९.७७ २.०५(१७) 
२७ नेवार ८०.०७ ४५.९२ ४४.२० ९.८८(१) 
२८ पहरी ५३.११ ८२.०२ १७.१९ ०.७९(३२) 
२९ फ्री (अज्ञात)     
३० बनकररया     
३१ बरामो (बराम) ६३.२५ ८६.९९ १२.४१ ०.६०(३७) 
३२ भजेुल ६८.५८ ७३.२९ २५.४० १.३१(२५) 
३३ मगर ७१.०९ ७३.६८ २४.९८ १.३४(२३) 
३४ याक्खा ६६.२७ ७१.६६ २६.५६ १.७८(१९) 
३५ राई ७४.३३ ६४.९१ ३२.७९ २.३०(१३) 
३६ राउटे ४२.६७ ८५.६४ १३.३७ ०.९९(२९) 
३७ तलम्बू ७४.६९ ६५.४४ ३२.४५ २.११(१५) 
३८ लेप्चा ७५.७० ७५.२८ २१.३७ ३.३५(६) 
३९ सनुवुार (कोइँच) ६५.५६ ७१.२७ २६.९४ १.७८(१९) 
४० सरेुल     
४१ हाय ु ६०.४० ७८.१६ २०.४९ १.३५(२२) 
४२ ह्योल्मो ६२.०३ ६९.६४ २७.६९ २.६८(९) 
४३ कुमाल ६३.०९ ८२.५४ १६.७३ ०.७२(३५) 
४४ िनवुार ५८.२१ ७५.०४ २३.७४ १.२२(२७) 
४५ िराई ७१.०२ ७७.४५ २१.८० ०.७५(३४) 
४६ बोटे ६०.९७ ८७.५२ १२.२७ ०.२१(४३) 
४७ माझी ५८.०१ ८२.४२ १६.९६ ०.६२(३६) 
४८ राझी/राजी ५४.२८ ८७.६२ १२.०० ०.३८(३९) 
४९ हकसान ५८.४७ ८८.२४ ११.५१ ०.२५(४२) 
५० कुिवातडया/ 

पथ्थरकट्टा 
५०.९३ ७३.३१ २३.४३ ३.२७(८) 

५१ गनगाई ६३.३९ ७४.४८ २४.६० ०.९२(३१) 
५२ झाँगड (उराँव) ४९.५७ ८१.९२ १७.६५ ०.४३(३८) 
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५३ ताजपरुरया ६२.६६ ७८.६५ २०.५८ ०.७७(३३) 
५४ थारू ६४.४१ ७१.६० २६.९३ १.४७(२०) 
५५ धानकु (राजवंिी) ४८.७७ ७४.२७ २३.६६ २.०८(१६) 
५६ तधमाल ६९.५४ ७०.११ २८.९६ ०.९३(३०) 
५७ मेचे (वोडो) ६८.२८ ६९.२८ २९.४९ १.२३(२६) 
५८ राजवंिी (कोच) ६७.१९ ७३.०३ २५.९३ १.०४(२८) 
५९ सतार (सन्थाल) ४८.३० ८५.९० १३.७७ ०.३३(४०) 

स्रोतः राहिय जनगणना, २०६८ 
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५३ ताजपरुरया ६२.६६ ७८.६५ २०.५८ ०.७७(३३) 
५४ थारू ६४.४१ ७१.६० २६.९३ १.४७(२०) 
५५ धानकु (राजवंिी) ४८.७७ ७४.२७ २३.६६ २.०८(१६) 
५६ तधमाल ६९.५४ ७०.११ २८.९६ ०.९३(३०) 
५७ मेचे (वोडो) ६८.२८ ६९.२८ २९.४९ १.२३(२६) 
५८ राजवंिी (कोच) ६७.१९ ७३.०३ २५.९३ १.०४(२८) 
५९ सतार (सन्थाल) ४८.३० ८५.९० १३.७७ ०.३३(४०) 

स्रोतः राहिय जनगणना, २०६८ 

  

अअननुसुसूूचचीी  --३३ 

आआययोोगगककोो  ससंंगगठठननाा््ममकक  ससंंररचचननाा 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्यक्ष 

सिस्य 

 

सिस्य 

 

सिस्य सिस्य 

सचचव, रा.प.प्रथम (प्रिासन)-१ 

 

अतधकार प्रवाद्दन तथा सिचिकरण इकाई 

िा. अ.,रा. प. ततृीय (प्र./सा.प्र.)- १ 
 
 

 
 

प्रिासन तथा योजना िाखा 
उपसचचव, रा. प.låतीय(प्र./सा.प्र.)-१ 

 

िा.अ.,रा.प.ततृीय, (प्र./सा.प्र.) - १ 

ना.स.ु,रा.प.अनं. प्र, (प्र./सा.प्र.) - २ 

लेखापाल.,रा.प.अनं.प्र,(प्रिासन/लेखा) - १ 

कम्प्यटुर अपरेटर, रा.प.अनं. प्र,(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा. (शे्रणी हवहहन.) - २ 

का.स. (शे्रणी हवहहन.) - ३ 
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अअननुसुसूूचचीी  --४४ 
आआययोोगगककोो  प्रप्रस्स्ततााहहववतत  ससंंगगठठननाा््ममकक  ससंंररचचननाा 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  अअननुसुसूूचचीी  ५५  

आआययोोगगककोो  ििररबबन्न्ििीी   

ससचचचचवव  ((हहववचचिि��  श्रशेे्रणणीी)) 
तनचज सहायक (अतधकृत ततृीय), ना. स.ु –१, 

कायाालय सहयोगी.–१, हल्का सवारी चालक–१ 

अअध्ध्ययक्षक्ष 

सिस्यहरू ४ 

 

माननीय सिस्यज्यूहरूको सचचवालय  

तनचज सहायक - ४ 

(अतधकृत ततृीय)–४  

नायव सबु्बा –४  

कायाालय सहयोगी –४  

हल्का सवारी चालक –४  

 

माननीय अध्यक्षज्यूको 
सचचवालय  
तनचज सहायक (उपसचचव) –१ 

अतधकृत ततृीय–१  
नायव सबु्बा –१ 

कायाालय सहयोगी –१ 

हल्का सवारी चालक –१ 

प्रिासन िाखा 
(उपसचचव) 

 

प्रिासन, योजना तथा अनगुमन महािाखा   
(सहसचचव) 

योजना तथा अनगुमन 
िाखा (उपसचचव) 

सामान्य प्रिासन 
इकाई (िाखा 

अतधकृत 
रा.प.ततृीय) 

आतथाक प्रिासन 
इकाई 

(लेखाअतधकृत 
रा.प.ततृीय) 

चजन्सी व्यवस्थापन 
इकाई(नायव सबु्बा, 

रा.प.ततृीय) 
(नायव सबु्बा, 

योजना तथा कायाक्रम 
इकाई (िाखा अतधकृत 

रा.प.ततृीय) 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
इकाई(नायव सबु्बा, 

रा.प.अनं.) 

(नायव सुब्बा रा.प.प्रथम)
सूचना तथा प्रहवतध इकाई  
प्राहवतधक (ना. स.ु 
रा.अनं.प्रथम ) 

संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा सिचिकरण 
महािाखा (सहसचचव) 

संर् संगठन तथा प्रािेचि 
सम्पका  समन्वय इकाई 

(नायव सबु्बा, 
रा.प.अनं.प्रथम) 

अतधकार प्रवद्र्धन तथा 
सिचिकरण इकाई(नायव 

सबु्बा, 
रा.प.अनं.)रा.प.अनं.प्रथम) 

सम्पका  तथा समन्वय िाखा 
(उपसचचव) 

कानून इकाई 

(कानून अतधकृत रा.प.त.ृ) 

अध्ययन अनसुन्धान 
इकाई  (िाखा अतधकृत 

रा.प.ततृीय) 

सांस्कृततक सम्पिा संरक्षण 
इकाई(नायव सबु्बा, 

रा.प.अनं.) 

नीतत तथा समावेिीकरण 
इकाई (नायव सबु्बा, 

रा.प.ततृीय) 

नीतत तथा अनसुन्धान 
िाखा (उपसचचव) 
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ततसस..
ननंं..  

पपिि श्रशेे्रणणीी//ततहह ससेेववाा ससममूूहह ममौौजजुिुिाा  
ििररबबन्न्ििीी 

पपििपपूूतततताा र्र्टटीी//बबढढीी 

१ सचचव रा.प प्रथम प्रिासन - १ १  

२ उपसचचव रा.प låतीय प्रिासन सा. प्रिासन १ २ १ जना 
बढी 

३ िाखा अतधकृत रा.प ततृीय प्रिासन सा. प्रिासन २ २ 
 

४ लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रिासन लेखा १ १  

५ नायब सबु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रिासन सा. प्रिासन २ ४ २ जना 
बढी 

६ कम्प्यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.प्रथम प्रिासन सा. प्रिासन १ १ 
 

७ ह.स.चा. शे्रणी हवहीन - - २ २ 
 

८ का.स. शे्रणी हवहीन - - ३ ३ 
 

जजम्म्ममाा १३ १६  

स्रोतः स्वीकृत िरबन्िी तेररज 

नोटः संर्ीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयको तमतत २०७७/०९/०८ को पत्रबाट प्राप्त संगठन 
संरचना र िरबन्िीमा एकजना स्वीपरका लातग बजेट व्यवस्था गरी तनयिु गना सहकने व्यवस्था भए बमोचजम 
१ जना स्वीपर (शे्रणीहवहहन) को ब्यवस्था गररएको छ भने पिातधकारीज्यूहरुको तनजी सहायक, सवारी चालक 
र कायाालय सहयोगीका लातग हविेष व्यवस्था छ । 
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अनूसचुी -९ 

आआ..वव..  २२००७७७७//००७७८८  ममाा  भभएएककाा  अअध्ध्ययययनन  ततथथाा  अअननुसुसन्न्धधाानन  ससम्म्बबन्न्धधीी  ककााययााहहरुरु 

क्रक्र..ससंं.. अअननुसुसन्न्धधाानन  ििीीषषााकक अअध्ध्ययययनन/  अअननुसुसन्न्धधााननककतताााा 
१ आदिवासी जनजाततको अतधकार सम्वन्धी राहिय तथा 

अन्तरााहिय कानूनमा भएका मखु्य व्यवस्थाहरु र वतामान 
अवस्था 

डा. कुन्साङ लामा 
k_yonjan@hotmail.com 

२ आदिवासी जनजातत समिुायका परम्परागत संस्थाहरू 
(थकाली, मगर  र नेवार) को अध्ययन 

ज्ञानेन्र पनु 
Pun.gyanendra@gmail.com 

३ गण्डकी प्रिेिका आदिवासी स्थान नाम हविेष  डा. हवष्ण ुकुमार तसङ्जाली मगर 
bisnusinjali@hotmail.com 

४ लचुम्वनी र गण्डकी प्रिेिका आिीवासी जनजातत समिुायको 
अमूता 

प्रततभा पनु 
Pratibha.pun2017@gmail.com 

५ लचुम्वनी प्रिेिका ऐततहातसक तथा परुाताच्वक स्थलहरू  डा. गोहवन्िप्रसाि थापा 
gpthapa@gmail.com 

६ प्रिेि १ को स्थान नाम अध्ययन  डा. तारामचण राई 
raitaramani@gmail.com 

७ भौततक तथा अभौततक (मूता तथा अमूता सांस्कृततक सम्पिा 
संरक्षणमा जीहवत संग्रहालयको औचच्य 

डा. सोमबािरु तधमाल 
dhimal_som@yahoo.com 

८ आदिवासी जनजातत समिुायको समग्र चस्थततको अध्ययन 
योजना सम्वन्धी अवधारणा पत्र 

डा. मिुतसंह लामा तामाङ 
Mukta12@gmail.com 
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अनूसचुी -९ 

आआ..वव..  २२००७७७७//००७७८८  ममाा  भभएएककाा  अअध्ध्ययययनन  ततथथाा  अअननुसुसन्न्धधाानन  ससम्म्बबन्न्धधीी  ककााययााहहरुरु 

क्रक्र..ससंं.. अअननुसुसन्न्धधाानन  ििीीषषााकक अअध्ध्ययययनन/  अअननुसुसन्न्धधााननककतताााा 
१ आदिवासी जनजाततको अतधकार सम्वन्धी राहिय तथा 

अन्तरााहिय कानूनमा भएका मखु्य व्यवस्थाहरु र वतामान 
अवस्था 

डा. कुन्साङ लामा 
k_yonjan@hotmail.com 

२ आदिवासी जनजातत समिुायका परम्परागत संस्थाहरू 
(थकाली, मगर  र नेवार) को अध्ययन 

ज्ञानेन्र पनु 
Pun.gyanendra@gmail.com 

३ गण्डकी प्रिेिका आदिवासी स्थान नाम हविेष  डा. हवष्ण ुकुमार तसङ्जाली मगर 
bisnusinjali@hotmail.com 

४ लचुम्वनी र गण्डकी प्रिेिका आिीवासी जनजातत समिुायको 
अमूता 

प्रततभा पनु 
Pratibha.pun2017@gmail.com 

५ लचुम्वनी प्रिेिका ऐततहातसक तथा परुाताच्वक स्थलहरू  डा. गोहवन्िप्रसाि थापा 
gpthapa@gmail.com 

६ प्रिेि १ को स्थान नाम अध्ययन  डा. तारामचण राई 
raitaramani@gmail.com 

७ भौततक तथा अभौततक (मूता तथा अमूता सांस्कृततक सम्पिा 
संरक्षणमा जीहवत संग्रहालयको औचच्य 

डा. सोमबािरु तधमाल 
dhimal_som@yahoo.com 

८ आदिवासी जनजातत समिुायको समग्र चस्थततको अध्ययन 
योजना सम्वन्धी अवधारणा पत्र 

डा. मिुतसंह लामा तामाङ 
Mukta12@gmail.com 

 

  

अअननुसुसूूचचीी--११००  

आआययोोगगककोो  बबैैठठककककाा  ममहह््ववपपूूणणाा  ततननणणााययहहरुरु  

२२००७७७७  ममाार्र्  २२११  गगततेे  

आदिवासी जनजातत आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू र तीन जना माननीय सिस्यज्यूहरुको पि  वहाली । आयोगको 
यस वैठकमा आयोगका पिातधकारीज्यूहरुको चजम्मेवारी वाँडर्ाँड गने तनणाय गररयो । 

२२००७७७७  र्र्ाागगुनुन  ११६६  गगततेे  

१. आदिवासी जनजातत आयोग नेपालको संहवधान, २०७२ ले ब्यवस्था गरेको नयाँ आयोग भएको हुँिा 
आयोगको नयाँ सांगठतनक संरचना तनमााण गना आवश्यक भएकोले सो को हवषयमा आमचन्त्रत हवज्ञहरुसँग 
छलर्ल गररयो । यस हवषयमा थप परामिा तथा अन्तहका या गनाका लातग सम्वचन्धत हवषय हवज्ञहरु 
सहहत तमतत २०७७ साल र्ागनु २२ गतेका दिन (ितनवार) अन्तहका या तथा छलर्ल कायाक्रम 
आयोजना गने तनणाय गररयो ।  

२. आयोगको बाहषाक तथा पिवषीय योजना तजुामा गने हवषयमा छलर्ल गररयो । साथै, यस हवषयमा 
तनणाय नं. १ मा उल्लेचखत तमतत (२०७७ साल र्ागनु २२ गते) मा हनुे अन्तहका या तथा छलर्ल 
कायाक्रममा थप छलर्ल तथा परामिा गने तनणाय गररयो । 

३. आयोगको बाहषाक तथा पिवषीय योजना तजुामा गने हवषयमा आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूबाट कायापत्र 
तयारी तथा प्रस्ततुीकरण गने तनणाय गररयो । 

२२००७७७७  र्र्ाागगुनुन  २२००  गगततेे 

१. संर् र प्रिेिस्तरमा अन्तहका या, गोष्टी (सरोकारवालाहरुसँग अन्तहका या, गोष्टी, छलर्ल, सेतमनार बहस) 
कायाक्रम िेहायका कायाक्रमहरु गने तनणाय गररयोः 

१.१ केन्र/  संर्मा लचक्षत वगा (आदिवासी जनजाततका छाता संगठनका प्रतततनतध, हवज्ञ, 
सरोकारवालाहरु) सँग गोष्टी/  अन्तहक्रा या/  छलर्ल/  परामिा गने । 

१.२ प्रिेिस्तरमा लचक्षत वगा (आदिवासी जनजाततका संर् संगठनका प्रतततनतध, हवज्ञ वा सरोकारवालाहरु) 
सँग गोष्टी/ अन्तहक्रा या/ छलर्ल प्र्येक प्रिेिमा १।१ वटा कायाक्रम गने । 

२.  लचक्षत वगा सििीकरण कायाक्रम िेहाय बमोचजम गने तनणाय गररयोः  
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२.१  लचक्षत वगाको हक अतधकार सम्वन्धी चेतनामूलक कायाक्रम (सूचना, पम्प्लेट, ब्रोसर, हाते पचुस्तका 
श्रव्यदृश्य) प्रकािन गने ।  

२.२  लचक्षत वगा सीप हवकास कायाक्रम (स्थानीय तहसँगको सहकायामा लचक्षत वगाको सििीकरणका 
लातग सीप हवकास तालीम) सिालन गने । 

३. अनगुमन मूल्याङ्कन कायाक्रम िेहाय बमोचजम गने तनणाय गररयोः  

३.१  आदिवासी जनजातत लचक्षत कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन (संर्, प्रिेि र स्थानीय तहमा 
संचातलत कायाक्रम) गने । 

२२००७७७७  चचैैत्रत्र  ५५  गगततेे  

चाल ुआ.व.मा कायाक्रम खचा चिषाक नं. २२५२२ मा रकम हवतनयोजन नभएको र कायाक्रम संचालन गना 
पयााप्त समय भएकोले आ.व. २०७७।०७८ को लातग कायाक्रम स्वीकृत गने र सो कायाक्रम संचालन गना 
आवश्यक रकम रु १ करोड ४० लाख हवतनयोजनका लातग संर्ीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयलाई 
अनरुोध गने तनणाय गररयो ।  

२२००७७७७  चचैैत्रत्र  ११२२  गगततेे  

१. आदिवासी जनजातत समिुायको गौरवमय इततहास र संस्कृतत, हक, हहत र अतधकार एवं सििीकरणका 
लातग समय समयमा सरसल्लाह तलन, आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान गना हवज्ञहरु आवश्यक हनुे हुँिा 
हवज्ञ ब्यचि एवं सम्वचन्धत संर् संस्थाहरुको रो�र तयार गना आवश्यक भएकोले रो�र तयारीका लातग 
एक महहनाको समय दिई प्रस्ताव/ वायोडाटा माग गना गोरखापत्रमा सूचना प्रकाचित गने तनणाय  
गररयो । 

२. आदिवासी जनजातत आयोगको पररचय, काम, कताव्य र अतधकार आदि उल्लेख भएको डायरी, पररचय 
पचुस्तका एवं आयोगको गततहवतध झल्कने २०७८ सालको क्यालेण्डर छपाई गरी हवतरण गने तनणाय 
गररयो । 

३. राहिय जनगणना २०७८ मा आदिवासी जनजातत समिुायको तथ्यांकलाई यथाथापरक वनाउन आवश्यक 
भएकोले जनस्तरमा सो सम्वन्धमा सचेतना अहववृl4 गराउन हवधतुीय माध्यमवाट समेत चेतनामूलक 
कायाक्रम संचालन गने तनणाय गररयो । 

४. हकरात धमाको तमथक अनसुार सप्तकोिीमा अवचस्थत खवुालङुका सम्वन्धमा समिुायमा समस्या/ हववाि 
तसजाना भएकोले सो सम्वन्धमा स्थलगत अध्ययन/ अनगुमन गरी सम्वचन्धत समिुायसंग छलर्ल/ 
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२.१  लचक्षत वगाको हक अतधकार सम्वन्धी चेतनामूलक कायाक्रम (सूचना, पम्प्लेट, ब्रोसर, हाते पचुस्तका 
श्रव्यदृश्य) प्रकािन गने ।  

२.२  लचक्षत वगा सीप हवकास कायाक्रम (स्थानीय तहसँगको सहकायामा लचक्षत वगाको सििीकरणका 
लातग सीप हवकास तालीम) सिालन गने । 

३. अनगुमन मूल्याङ्कन कायाक्रम िेहाय बमोचजम गने तनणाय गररयोः  

३.१  आदिवासी जनजातत लचक्षत कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन (संर्, प्रिेि र स्थानीय तहमा 
संचातलत कायाक्रम) गने । 

२२००७७७७  चचैैत्रत्र  ५५  गगततेे  

चाल ुआ.व.मा कायाक्रम खचा चिषाक नं. २२५२२ मा रकम हवतनयोजन नभएको र कायाक्रम संचालन गना 
पयााप्त समय भएकोले आ.व. २०७७।०७८ को लातग कायाक्रम स्वीकृत गने र सो कायाक्रम संचालन गना 
आवश्यक रकम रु १ करोड ४० लाख हवतनयोजनका लातग संर्ीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयलाई 
अनरुोध गने तनणाय गररयो ।  

२२००७७७७  चचैैत्रत्र  ११२२  गगततेे  

१. आदिवासी जनजातत समिुायको गौरवमय इततहास र संस्कृतत, हक, हहत र अतधकार एवं सििीकरणका 
लातग समय समयमा सरसल्लाह तलन, आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान गना हवज्ञहरु आवश्यक हनुे हुँिा 
हवज्ञ ब्यचि एवं सम्वचन्धत संर् संस्थाहरुको रो�र तयार गना आवश्यक भएकोले रो�र तयारीका लातग 
एक महहनाको समय दिई प्रस्ताव/ वायोडाटा माग गना गोरखापत्रमा सूचना प्रकाचित गने तनणाय  
गररयो । 

२. आदिवासी जनजातत आयोगको पररचय, काम, कताव्य र अतधकार आदि उल्लेख भएको डायरी, पररचय 
पचुस्तका एवं आयोगको गततहवतध झल्कने २०७८ सालको क्यालेण्डर छपाई गरी हवतरण गने तनणाय 
गररयो । 

३. राहिय जनगणना २०७८ मा आदिवासी जनजातत समिुायको तथ्यांकलाई यथाथापरक वनाउन आवश्यक 
भएकोले जनस्तरमा सो सम्वन्धमा सचेतना अहववृl4 गराउन हवधतुीय माध्यमवाट समेत चेतनामूलक 
कायाक्रम संचालन गने तनणाय गररयो । 

४. हकरात धमाको तमथक अनसुार सप्तकोिीमा अवचस्थत खवुालङुका सम्वन्धमा समिुायमा समस्या/ हववाि 
तसजाना भएकोले सो सम्वन्धमा स्थलगत अध्ययन/ अनगुमन गरी सम्वचन्धत समिुायसंग छलर्ल/ 

अन्तहक्रा या गने तनणाय गररयो साथै पूवी तराईमा अवचस्थत आदिवासी जनजातत समिुायको चस्थततवारे 
अध्ययन/ छलर्ल गने तनणाय गररयो ।  

५. आदिवासी जनजाततको पहहचान, हक, हहत र अतधकार एवं सििीकरणको लातग आयोगको काम, 
कताव्य र अतधकारका सम्वन्धमा लचक्षत समिुाय (आदिवासी जनजातत समिुाय, हवज्ञ एवं 
सरोकारवालाहरु) संग प्रिेि नं. १ मा गने गरी तनधाारण गरीएको कायाक्रम २०७७ चैत्र १८ गते 
सनुसरी चजल्लाको धरानमा सिालन गने तनणाय गररयो ।  

६. आदिवासी जनजातत आयोगको वैठक सम्वन्धी ब्यवस्थालाई सवु्यवचस्थत गना आवश्यक भएकोले 
आदिवासी जनजातत आयोग ऐन २०७४ को िर्ा १३ को उपिर्ा ११ ले दिएको अतधकार प्रयोग 
गरी आदिवासी जनजातत आयोगको वैठक ब्यवस्था सम्वन्धी कायाहवतध, २०७७ स्वीकृत गने तनणाय 
गररयो । 

२२००७७७७  चचैैत्रत्र  ३३००  गगततेे  

आदिवासी जनजाततको पहहचान, हक, हहत र अतधकार एवं सििीकरणको लातग आयोगको काम, कताव्य र 
अतधकारका सम्वन्धमा लचक्षत समिुाय (आदिवासी जनजातत समिुायका संर्संस्थाका प्रतततनतध, हवज्ञ एवं 
सरोकारवालाहरु) संग गण्डकी प्रिेिमा सिालन गने गरी तनधाारण गररएको प्रिेिस्तरीय कायाक्रम तमतत २०७८ 
बैिाख ५ गते पोखरामा सिालन गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  बबैैससााखख  ७७  गगततेे  

20th United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues सम्वन्धी 19 to 30 April 2021 को Session मा 
प्रस्ततु गने आयोगको Statement सम्वन्धमा आवश्यकतानसुारको Statement तयार गरी आदिवासी जनजातत 
आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूले प्रस्ततु गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  बबैैससााखख  ९९  गगततेे 

१. अध्ययन/ अनसुन्धान सम्बन्धी कायाक्रम िेहाय बमोचजम गने तनणाय गररयोः 

१.१  आदिवासी जनजातत समिुायको भौततक तथा अभौततक संस्कृतत संरक्षण र सम्व�िानका तनचम्त 
जीहवत संग्राहलय स्थापना एवं पररचालन सम्वन्धी अवधारणा पत्र तयार गने/ गराउने । 

१.२  आदिवासी जनजातत समिुायको सम्वन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तराहिय सचन्ध सम्झौता 
कायाान्वयनको अवस्था बारे अध्ययन गने/ गराउने । 

१.३  आदिवासी जनजातत समिुायको सम्वन्धमा भएका नीततगत तथा कानूनी ब्यवस्थाको 
कायाान्वयनको अवस्था सम्वन्धी अध्ययन गने/गराउने । 
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१.४  आदिवासी जनजातत समिुायका परम्परागत संस्थाहरु (Customary self-governing Institutions) 

को अध्ययन (थकाली, नेवार र मगर) गने/ गराउने   

१.५ आदिवासी जनजातत समिुायको स्थान नाम हविेष अध्ययन (प्रिेि १) गने/ गराउने ।  

१.६ आदिवासी जनजातत समिुायको ऐततहातसक एवं परुाताच्वक स्थलहरुको अध्ययन (लचुम्वनी 
प्रिेि) गने/ गराउने । 

१.७  आदिवासी जनजातत समिुायको हक हहतको लातग भएका राजनीततक तथा सामाचजक प्रयासको 
अध्ययन गने/ गराउने । 

२. यस आयोगको लोगो पाररत गने तनणाय गररयो ।  

२२००७७८८  बबैैससााखख  ११११  गगततेे  

२०७८।०१।९ गते वसेको आयोगको बैठकले गरेको तनणाय अनसुारको कायाक्रमहरु मध्ये तनणाय नं.१ को 
(ख) र (ग) मा उल्लेचखत चिषाकको कायाक्रम एउटै कायाक्रममा समेहटन सहकने भएको हुँिा िेहाय अनसुारको 
कायाक्रम संिोधन र थप गने तनणाय गररयो । 

क) २०७८।०१।०९ गते बसेको आयोगको बैठकको तनणाय नं.१ को (ख) र (ग) को सट्टामा आदिवासी 
जनजाततको अतधकार सम्वन्धी राहिय तथा अन्तराहिय कानूनमा भएका मखु्य ब्यवस्थाहरु र वतामान 
अवस्था िीषाकमा अध्ययन गने/गराउने  

ख) लचुम्वनी र गण्डकी प्रिेिका आदिवासी जनजातत समिुायको अमूता लोक संस्कृतत लोक गाथा र लोक 
नाटक िीषाकमा अध्ययन गने/ गराउने।  

ग) गण्डकी प्रिेिका स्थाननामहरु र पररवतानः आदिवासीय भाहषक-साँस्कृततक दृह�कोण िीषाकमा अध्ययन 
गने/ गराउने । 

२. २०७८।०१।१० गतेका दिन आयोजना गररएको आदिवासी जनजातत समिुायका हवज्ञहरुसँगको 
परामिा बैठकमा आदिवासी जनजातत समिुायको समग्र चस्थततको अध्ययन योजना तनमााण गनुापने सझुाव 
प्राप्त भएको हुँिा उि सझुाव अनसुार आदिवासी जनजातत समिुायको समग्र चस्थततको अध्ययन योजना 
(२०७८।०७९-२०८२-०८३) सम्वन्धी अवधारणापत्र तनमााणका लातग अध्ययन गने गराउने तनणाय 
गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ४४  गगततेे  

आतथाक वषा २०७८।०७९ को नीतत तथा कायाक्रममा लोपोन्मखु तथा अतत तसमान्तकृत आदिवासी 
जनजातत समिुायको सामाचजक, स्वास्थ्य, सरुक्षा कायाक्रम अन्तगात स्वास्थ्य हवमा गराउनका लातग 
आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गनाका लातग नेपाल सरकारलाई अनरुोध गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ६६  गगततेे  

(क) कोतभड १९ ले आदिवासी जनजाततको स्वास्थ्यमा र परु् याएको र परु् याउन ेअसर बारे आयोगको 
तर्ा वाट अनगुमन गने र सरकार तथा समिुायलाई सहयोग एवं सचेत गना गराउन हवतभन्न कायाक्रमहरु 
तय गने तनणाय गररयो । 

(ख) तनणाय नं. (क) को कायाक्रम कायान्वयनको लातग संचारकमी, स्वास्थ्यकमी, मानव अतधकारवािी र 
आदिवासी जनजाततसँग सम्वचन्धत संर् सस्थाहरुलाई पररचालन गने तनणाय गररयो ।  

(ग) तनणाय नं (क) र (ख) बमोचजमको कायाक्रम तथा योजना तयार गनाका लातग सरोकारवालाहरुसँग तमतत 
२०७८ साल ७ गते दिनको १२ वजे वैठक वस्ने तनणाय गररयो। 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ९९  गगततेे  

कोतभड १९ ले ग्रस्त पारेको वतामान अवस्थालाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समिुायमा कोतभड १९ ले 
पारेको प्रभाव अनगुमन गना आयोगका माननीय अध्यक्ष रामवहािरु थापामगरज्यू र माननीय सिस्यज्यूहरुको 
नेतृ् वमा स्वास्थ्यकमी, पत्रकार र आदिवासी जनजातत सम्वद्द संर्सस्थाहरुका पिातधकारी/ प्रतततनतध सहहतको 
टोलीले मलुकुको हवतभन्न स्थानमा अनगुमन गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ११८८  गगततेे  

१. आदिवासी जनजातत आयोग ऐन, २०७४ कायाान्वयनमा आइसकेको, आयोगमा पिातधकारीहरुको 
वहाली पश्चात ्कोतभड १९ को िोस्रो लहरको कारण आयोगको गततहवतधलाई तसतमत वनाएको अवस्था 
र प्रिेिहरुमा वजेट तजुामा हुँिै गरेको अवस्था समेतलाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समिुायको 
सामाचजक, राजनीततक एवं आतथाक उ्थान एवं सिचिकरणका लातग प्रिेिमा रहेका आदिवासी 
जनजातत समिुायको जनसंख्याको आधारमा आ.व २०७८।०७९ को कायाक्रम र वजेट तजुामाका 
लातग सवै प्रिेिका माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूहरुलाई अनरुोध गने तनणाय गररयो । 
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१.४  आदिवासी जनजातत समिुायका परम्परागत संस्थाहरु (Customary self-governing Institutions) 

को अध्ययन (थकाली, नेवार र मगर) गने/ गराउने   

१.५ आदिवासी जनजातत समिुायको स्थान नाम हविेष अध्ययन (प्रिेि १) गने/ गराउने ।  

१.६ आदिवासी जनजातत समिुायको ऐततहातसक एवं परुाताच्वक स्थलहरुको अध्ययन (लचुम्वनी 
प्रिेि) गने/ गराउने । 

१.७  आदिवासी जनजातत समिुायको हक हहतको लातग भएका राजनीततक तथा सामाचजक प्रयासको 
अध्ययन गने/ गराउने । 

२. यस आयोगको लोगो पाररत गने तनणाय गररयो ।  

२२००७७८८  बबैैससााखख  ११११  गगततेे  

२०७८।०१।९ गते वसेको आयोगको बैठकले गरेको तनणाय अनसुारको कायाक्रमहरु मध्ये तनणाय नं.१ को 
(ख) र (ग) मा उल्लेचखत चिषाकको कायाक्रम एउटै कायाक्रममा समेहटन सहकने भएको हुँिा िेहाय अनसुारको 
कायाक्रम संिोधन र थप गने तनणाय गररयो । 

क) २०७८।०१।०९ गते बसेको आयोगको बैठकको तनणाय नं.१ को (ख) र (ग) को सट्टामा आदिवासी 
जनजाततको अतधकार सम्वन्धी राहिय तथा अन्तराहिय कानूनमा भएका मखु्य ब्यवस्थाहरु र वतामान 
अवस्था िीषाकमा अध्ययन गने/गराउने  

ख) लचुम्वनी र गण्डकी प्रिेिका आदिवासी जनजातत समिुायको अमूता लोक संस्कृतत लोक गाथा र लोक 
नाटक िीषाकमा अध्ययन गने/ गराउने।  

ग) गण्डकी प्रिेिका स्थाननामहरु र पररवतानः आदिवासीय भाहषक-साँस्कृततक दृह�कोण िीषाकमा अध्ययन 
गने/ गराउने । 

२. २०७८।०१।१० गतेका दिन आयोजना गररएको आदिवासी जनजातत समिुायका हवज्ञहरुसँगको 
परामिा बैठकमा आदिवासी जनजातत समिुायको समग्र चस्थततको अध्ययन योजना तनमााण गनुापने सझुाव 
प्राप्त भएको हुँिा उि सझुाव अनसुार आदिवासी जनजातत समिुायको समग्र चस्थततको अध्ययन योजना 
(२०७८।०७९-२०८२-०८३) सम्वन्धी अवधारणापत्र तनमााणका लातग अध्ययन गने गराउने तनणाय 
गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ४४  गगततेे  

आतथाक वषा २०७८।०७९ को नीतत तथा कायाक्रममा लोपोन्मखु तथा अतत तसमान्तकृत आदिवासी 
जनजातत समिुायको सामाचजक, स्वास्थ्य, सरुक्षा कायाक्रम अन्तगात स्वास्थ्य हवमा गराउनका लातग 
आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गनाका लातग नेपाल सरकारलाई अनरुोध गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ६६  गगततेे  

(क) कोतभड १९ ले आदिवासी जनजाततको स्वास्थ्यमा र परु् याएको र परु् याउन ेअसर बारे आयोगको 
तर्ा वाट अनगुमन गने र सरकार तथा समिुायलाई सहयोग एवं सचेत गना गराउन हवतभन्न कायाक्रमहरु 
तय गने तनणाय गररयो । 

(ख) तनणाय नं. (क) को कायाक्रम कायान्वयनको लातग संचारकमी, स्वास्थ्यकमी, मानव अतधकारवािी र 
आदिवासी जनजाततसँग सम्वचन्धत संर् सस्थाहरुलाई पररचालन गने तनणाय गररयो ।  

(ग) तनणाय नं (क) र (ख) बमोचजमको कायाक्रम तथा योजना तयार गनाका लातग सरोकारवालाहरुसँग तमतत 
२०७८ साल ७ गते दिनको १२ वजे वैठक वस्ने तनणाय गररयो। 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ९९  गगततेे  

कोतभड १९ ले ग्रस्त पारेको वतामान अवस्थालाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समिुायमा कोतभड १९ ले 
पारेको प्रभाव अनगुमन गना आयोगका माननीय अध्यक्ष रामवहािरु थापामगरज्यू र माननीय सिस्यज्यूहरुको 
नेतृ् वमा स्वास्थ्यकमी, पत्रकार र आदिवासी जनजातत सम्वद्द संर्सस्थाहरुका पिातधकारी/ प्रतततनतध सहहतको 
टोलीले मलुकुको हवतभन्न स्थानमा अनगुमन गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  ११८८  गगततेे  

१. आदिवासी जनजातत आयोग ऐन, २०७४ कायाान्वयनमा आइसकेको, आयोगमा पिातधकारीहरुको 
वहाली पश्चात ्कोतभड १९ को िोस्रो लहरको कारण आयोगको गततहवतधलाई तसतमत वनाएको अवस्था 
र प्रिेिहरुमा वजेट तजुामा हुँिै गरेको अवस्था समेतलाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समिुायको 
सामाचजक, राजनीततक एवं आतथाक उ्थान एवं सिचिकरणका लातग प्रिेिमा रहेका आदिवासी 
जनजातत समिुायको जनसंख्याको आधारमा आ.व २०७८।०७९ को कायाक्रम र वजेट तजुामाका 
लातग सवै प्रिेिका माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूहरुलाई अनरुोध गने तनणाय गररयो । 
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२. कायाक्रम र वजेट तजुामाको वतामान अवस्थालाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समिुायको उ्थान 
र सिचिकरणका लातग कायाक्रम सिालन गना उि समिुायहरुसंगको सम्पका  र सम्वाि वढाउन 
मह्वपूणा हनुेहुँिा यस सम्वन्धमा पूवा तयारी गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  २२७७  गगततेे  

१. स्थानीय सरकार आगामी आ.व.२०७८।०७९ को वजेट तथा कायाक्रम तजुामा गना ब्यस्त छ । 
कोतभड १९ का कारण स्थानीय तहमा नै पगुी समन्वय र सम्पका  गना सम्भव निेचखएकोले आदिवासी 
जनजातत समिुायको सामाचजक, राजनीततक र आतथाक उ्थान एवं सिचिकरणका लातग लचक्षत 
कायाक्रम र बजेटको ब्यवस्थाका लातग स्थानीय तहसँग सम्वाि र सहकाया वढाउन आवश्यक 
िेचखएकोले तमतत २०७८।२।३१ बाट भच ुाअल माध्यमवाट ७५३ पतलकाहरुसंग बैठक आयोजना 
गने  तनणाय गररयो ।  

२. कायाक्रम कायाान्वयनका लातग तनम्नानसुारका पिातधकारीहरुको संयोजक्वमा कायाक्रम संचालन गने 
तनणाय गररयोः 

क) वाग्मती प्रिेिका लातग आयोगका माननीय अध्यक्ष रामबहािरु थापामगर ।  

ख) प्रिेि नं. १ र २ का लातग आयोगका सिस्य माननीय िरण राई । 

ग) गण्डकी र कणााली प्रिेिको लातग आयोगका सिस्य माननीय रीना राना । 

र्) लचुम्वनी र सिुरुपचश्चम प्रिेिका लातग आयोगका सिस्य माननीय डा. मीन बहिरु श्रीस । 

२२००७७८८  आआषषााढढ  ३३  गगततेे  

१. स्थानीय तहमा वजेट तजुामा हुँिै गरेको अवस्थालाई दृह�गत गरी स्थानीय सरकारका प्रमखु, उपप्रमखु, 
प्रमखु प्रिासकीय अतधकृत एवं आदिवासी जनजातत  सम्व4 संर् संगठनका अध्यक्ष एवं प्रतततनतधज्यूसँग 
भच ुाअल माध्यमबाट तमतत २०७८।२।३१ िेचख २०७८।३।०८ गते सम्म संचालन हनुे गरी 
आयोजना गररएको छलर्ल तथा अन्तहक्रा या कायाक्रममा तमतत २०७८।२।३१ िेचख २०७८।३।३ 
सम्म प्रिेि नं.१ र प्रिेि नं.२ का स्थानीय तहसंगको कायाक्रम सम्पन्न भईसकेकोले उि कायाक्रमबाट 
प्राप्त सझुावहरु मध्ये तनम्न सझुावहरु आ.व २०७८।०७९ को नीतत तथा कायाक्रम र बजेट मार्ा त 
सम्वोधन गररदिन स्थानीय तहमा पत्राचार गने तनणाय गररयो । 
कक)) सम्वचन्धत पातलकामा आदिवासी जनजातत समिुायको जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजातत 

समिुाय लचक्षत कायाक्रम तजुामा गने।  
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२. कायाक्रम र वजेट तजुामाको वतामान अवस्थालाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समिुायको उ्थान 
र सिचिकरणका लातग कायाक्रम सिालन गना उि समिुायहरुसंगको सम्पका  र सम्वाि वढाउन 
मह्वपूणा हनुेहुँिा यस सम्वन्धमा पूवा तयारी गने तनणाय गररयो । 

२२००७७८८  जजेेष्टष्ट  २२७७  गगततेे  

१. स्थानीय सरकार आगामी आ.व.२०७८।०७९ को वजेट तथा कायाक्रम तजुामा गना ब्यस्त छ । 
कोतभड १९ का कारण स्थानीय तहमा नै पगुी समन्वय र सम्पका  गना सम्भव निेचखएकोले आदिवासी 
जनजातत समिुायको सामाचजक, राजनीततक र आतथाक उ्थान एवं सिचिकरणका लातग लचक्षत 
कायाक्रम र बजेटको ब्यवस्थाका लातग स्थानीय तहसँग सम्वाि र सहकाया वढाउन आवश्यक 
िेचखएकोले तमतत २०७८।२।३१ बाट भच ुाअल माध्यमवाट ७५३ पतलकाहरुसंग बैठक आयोजना 
गने  तनणाय गररयो ।  

२. कायाक्रम कायाान्वयनका लातग तनम्नानसुारका पिातधकारीहरुको संयोजक्वमा कायाक्रम संचालन गने 
तनणाय गररयोः 

क) वाग्मती प्रिेिका लातग आयोगका माननीय अध्यक्ष रामबहािरु थापामगर ।  

ख) प्रिेि नं. १ र २ का लातग आयोगका सिस्य माननीय िरण राई । 

ग) गण्डकी र कणााली प्रिेिको लातग आयोगका सिस्य माननीय रीना राना । 

र्) लचुम्वनी र सिुरुपचश्चम प्रिेिका लातग आयोगका सिस्य माननीय डा. मीन बहिरु श्रीस । 

२२००७७८८  आआषषााढढ  ३३  गगततेे  

१. स्थानीय तहमा वजेट तजुामा हुँिै गरेको अवस्थालाई दृह�गत गरी स्थानीय सरकारका प्रमखु, उपप्रमखु, 
प्रमखु प्रिासकीय अतधकृत एवं आदिवासी जनजातत  सम्व4 संर् संगठनका अध्यक्ष एवं प्रतततनतधज्यूसँग 
भच ुाअल माध्यमबाट तमतत २०७८।२।३१ िेचख २०७८।३।०८ गते सम्म संचालन हनुे गरी 
आयोजना गररएको छलर्ल तथा अन्तहक्रा या कायाक्रममा तमतत २०७८।२।३१ िेचख २०७८।३।३ 
सम्म प्रिेि नं.१ र प्रिेि नं.२ का स्थानीय तहसंगको कायाक्रम सम्पन्न भईसकेकोले उि कायाक्रमबाट 
प्राप्त सझुावहरु मध्ये तनम्न सझुावहरु आ.व २०७८।०७९ को नीतत तथा कायाक्रम र बजेट मार्ा त 
सम्वोधन गररदिन स्थानीय तहमा पत्राचार गने तनणाय गररयो । 
कक)) सम्वचन्धत पातलकामा आदिवासी जनजातत समिुायको जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजातत 

समिुाय लचक्षत कायाक्रम तजुामा गने।  

खख)) आदिवासी जनजातत समिुाय लचक्षत कायाक्रमहरु वनाउँिा र संचालन गिाा आदिवासी जनजातत 
सम्व4 संर् संस्थासँग समन्वय गने ।  

२२.. आदिवासी जनजाततको गौरवमय इततहास र संस्कृततको पहहचान, हक हहतको संरक्षण र सम्व4{g तथा 
आतथाक सामाचजक, राजनीततक, प्रिासतनक दृह�ले पछातड पाररएका आदिवासी जनजातत समिुायको 
सििीकरण गना आयोगबाट गराईएको अध्ययनहरु र पिवषीय योजना सम्वन्धमा यस क्षेत्रका 
हवज्ञहरुसंग परामिा तलन तमतत २०७८।३।११ गते िेचख २०७८।३।१३ गते सम्म आदिवासी 
जनजातत आयोगको भावी कायादििा र पिवषीय योजना हवषयक आविीय कायािालाको आयोजना गने 
तनणाय गररयो ।  

२२००७७८८  आआषषााढढ  २२५५  गगततेे 

रौतहट चजल्ला, चन्रपरु नगरपातलकाको आदिवासी जनजातत समिुाय संलग्न रहेको भतूम संवन्धी हववाि र 
उियपरु चजल्लाको वेलका नगरपातलकाको स्थानीय आदिवासी समिुाय र स्थानीय सरकारबीच जतमनको उपयोग 
तथा संरक्षणको हवषयमा भएको हववािको अनगुमन छानहवन गरी आदिवासी जनजातत समिुायको हक हहत 
संरक्षण गना आवश्यक भएको हुँिा सो कायाका लातग आयोगका पिातधकारीज्यूहरु र आवश्यक  कमाचारीहरु 
सो स्थानमा छानहवन/ अनगुमनका लातग खटाउने तनणाय गररयो । 
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अअननुसुसूूचचीी  --११११ 
पपररााममििाा  बबैैठठककककोो  ततननणणाायय   

२२००७७८८  बबैैििााखख  ११००  गगततेे 

हहववषषयय ततननणणाायय  ततथथाा  ससुझुझााववहहरुरु ससहहभभााततगगहहरुरु 

आयोगको काम 
कताव्य र 
अतधकारका 
हवषयमा 
केन्रीत रही 
अध्ययन तथा 
अनसुन्धान 
गनुापने हवषयमा 
छलर्ल तथा 
सझुाव संकलन 
गने । 

 

   

• आयोगले गनुापने कामको प्राथतमकता सहहतको पिवषीय योजना 
तयार गनुापने । 

• संहवधान तथा अन्य प्रचतलत कानूनह र UNDRIP, ILO 169 मा 
उल्लेख भएका व्यवस्था बीच बाचझएका हवषयहरुमा अध्ययन गरी 
संहवधान संिोधनका लातग सझुाव  दिने । 

• CEDAW Committee ले पाररत गरेको आदिवासी जनजातत महहलाको 
अतधकारको व्यवस्थालाई कायाान्वयनका लातग अध्ययन गरी 
सरकारलाई तसर्ाररस गने । 

• आदिवासी जनजाततको Customary Self Government Systems and 

Institution लाई Formally Recognize गने हवषयमा अध्ययन 
अनसुन्धान गने/ गराउने । 

• आदिवासी जनजाततहरुको प्रथा/संस्कार मान्िै गिाा Criminalization 

को समस्या छ । Decriminalization को लातग आयोगबाट अध्ययन 
गराउने । 

• Ancestor Land and Resource Inventory  तयार गने संरचक्षत एवं 
आरचक्षत क्षेत्रहरुमा आएको समस्याहरुको हवषयमा अध्ययन गने/ 
गराउने । 

• नेपालको आदिवासी जनजाततको Profile  तयार गने । आदिवासी 
जनजाततको हक अतधकारको संरक्षण र प्रबद्दानका लातग राहिय 
तथा अन्तराहिय कानूनहरुले व्यवस्था गरेको  नीततगत हवषय र 
्यसको कायाान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गने/ गराउने । 

• मातभृाषा आन्िोलन र ् यसले राहिय नीततमा पारेको प्रभाव र अवको 
बाटो सम्बन्धमा अध्ययन गने/ गराउने 

• आयोगको नयाँ दृह�कोण तयार गना आयोगले जोड दिनपुने हवषय 
वा म�ुाहरुमा अध्ययन गरी Concept Paper तयार गने ।  

आदिवासी 
जनजातत 
सम्बद्द हवज्ञ/  
हविेषज्ञहरु 
तथा हवश्व 
हवधालयका 
डा.प्राध्यापकह
रु र यस 
समिुायको 
हवतभन्न हवषयमा 
अध्ययन 
गनेभएका 
अध्येयताहरु  

  

अअननुसुसूूचचीी--११२२ 

Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) 
Twentieth Session New York, 19-30 April 2021 

Statement Form Indigenous Commission of Nepal 
on 

Agenda item 4: Discussion on the six mandated area of the Permanent Forum with reference 
to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

Tuesday, 27, 29 April 2021 

Madam/Mr. Chair, 

I am Mr. Ram Bahadur Thapa Magar, Chairperson of the Indigenous Nationalities Commission 
of Nepal. Indigenous Peoples’ collective rights, especially right to self-determination, autonomy. 
Self-government systems, collective ownership and control over lands, territories and resources, 
and customary judicial administration systems are yet to be formally recognized. Nepal has 
ratified ILO Convention No. 169 and adopted the UNDRIP in 2007 as a part of the peace process. 
Article 56(5) of the Convention of Nepal. 2015 has a provision to establish special, protected or 
autonomous areas and the Supreme Court of Nepal has given directive order to Nepal 
government in 2013 for direct representation of Indigenous Peoples. Indigenous Peoples have 
been experiencing injustice due to lack of their collective rights resulting conflict from 
community to national levels that may lead to violence.  

Madam/Mr. Chair 
The Commission is committed to recommend the government to do the following: 

1) “Amend the constitution to explicitly recognize the rights of Indigenous women, in 
particular their right to self-determination. In line with the United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples” as recommendations made by CEDAW on 14 
November 2018. 

2) Design time bound plans for meaningful implementation of the UNDRIP and ILO 
Convention No.169. 

3) Provide semi-judicial authority to Indigenous Nationalities Commission. 
 
The Commission recommends the UNPFII to do the following: 

1) Provide technical support of Nepal government. Including the Commission to establish 
a mechanism for obtaining Free. Prior and Informed Consent (FPIC) from Indigenous 
peoples by the government and private business companies.  

The Commission recommends the United Nations to the following: 
1) Provide technical support of Nepal government. Including the Commission to strengthen 

Indigenous peoples’ customary self-governing institutions. 
Thank You. 
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अअननुसुसूूचचीी  --११११ 
पपररााममििाा  बबैैठठककककोो  ततननणणाायय   

२२००७७८८  बबैैििााखख  ११००  गगततेे 

हहववषषयय ततननणणाायय  ततथथाा  ससुझुझााववहहरुरु ससहहभभााततगगहहरुरु 
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अतधकारका 
हवषयमा 
केन्रीत रही 
अध्ययन तथा 
अनसुन्धान 
गनुापने हवषयमा 
छलर्ल तथा 
सझुाव संकलन 
गने । 

 

   

• आयोगले गनुापने कामको प्राथतमकता सहहतको पिवषीय योजना 
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• आदिवासी जनजाततहरुको प्रथा/संस्कार मान्िै गिाा Criminalization 

को समस्या छ । Decriminalization को लातग आयोगबाट अध्ययन 
गराउने । 

• Ancestor Land and Resource Inventory  तयार गने संरचक्षत एवं 
आरचक्षत क्षेत्रहरुमा आएको समस्याहरुको हवषयमा अध्ययन गने/ 
गराउने । 

• नेपालको आदिवासी जनजाततको Profile  तयार गने । आदिवासी 
जनजाततको हक अतधकारको संरक्षण र प्रबद्दानका लातग राहिय 
तथा अन्तराहिय कानूनहरुले व्यवस्था गरेको  नीततगत हवषय र 
्यसको कायाान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गने/ गराउने । 

• मातभृाषा आन्िोलन र ् यसले राहिय नीततमा पारेको प्रभाव र अवको 
बाटो सम्बन्धमा अध्ययन गने/ गराउने 

• आयोगको नयाँ दृह�कोण तयार गना आयोगले जोड दिनपुने हवषय 
वा म�ुाहरुमा अध्ययन गरी Concept Paper तयार गने ।  

आदिवासी 
जनजातत 
सम्बद्द हवज्ञ/  
हविेषज्ञहरु 
तथा हवश्व 
हवधालयका 
डा.प्राध्यापकह
रु र यस 
समिुायको 
हवतभन्न हवषयमा 
अध्ययन 
गनेभएका 
अध्येयताहरु  

  

अअननुसुसूूचचीी--११२२ 

Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) 
Twentieth Session New York, 19-30 April 2021 

Statement Form Indigenous Commission of Nepal 
on 

Agenda item 4: Discussion on the six mandated area of the Permanent Forum with reference 
to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

Tuesday, 27, 29 April 2021 

Madam/Mr. Chair, 

I am Mr. Ram Bahadur Thapa Magar, Chairperson of the Indigenous Nationalities Commission 
of Nepal. Indigenous Peoples’ collective rights, especially right to self-determination, autonomy. 
Self-government systems, collective ownership and control over lands, territories and resources, 
and customary judicial administration systems are yet to be formally recognized. Nepal has 
ratified ILO Convention No. 169 and adopted the UNDRIP in 2007 as a part of the peace process. 
Article 56(5) of the Convention of Nepal. 2015 has a provision to establish special, protected or 
autonomous areas and the Supreme Court of Nepal has given directive order to Nepal 
government in 2013 for direct representation of Indigenous Peoples. Indigenous Peoples have 
been experiencing injustice due to lack of their collective rights resulting conflict from 
community to national levels that may lead to violence.  

Madam/Mr. Chair 
The Commission is committed to recommend the government to do the following: 

1) “Amend the constitution to explicitly recognize the rights of Indigenous women, in 
particular their right to self-determination. In line with the United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples” as recommendations made by CEDAW on 14 
November 2018. 

2) Design time bound plans for meaningful implementation of the UNDRIP and ILO 
Convention No.169. 

3) Provide semi-judicial authority to Indigenous Nationalities Commission. 
 
The Commission recommends the UNPFII to do the following: 

1) Provide technical support of Nepal government. Including the Commission to establish 
a mechanism for obtaining Free. Prior and Informed Consent (FPIC) from Indigenous 
peoples by the government and private business companies.  

The Commission recommends the United Nations to the following: 
1) Provide technical support of Nepal government. Including the Commission to strengthen 

Indigenous peoples’ customary self-governing institutions. 
Thank You. 
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