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१.१ ऐमिहामिक िथा िा ाजिकिः
विश्वको ििोच्ि जिखि िगि ाथाको काख ा अिजथथि िीि िवहदले औपमििेमिक िजििँग लडेि
थििन्त्र ि अक्षुण्ण िाखेको िािवभौ ित्ता िम्पन्न दे ि िेपालका आददिािी िििामि भौगोमलक रुप ा
वह ाल, पहाड, ििाई ि मभमर ििाई ा बिोबाि गदवछि् । िाविय ििगणिा २०६८ अिुिाि आददिािी
िििामिको िििं ख्या ३५.८१ प्रमििि छ । आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि
(२०५८) अिुिाि ५९ आददिािी िििामि िूचीकृि छि् ि म मि २०७७।०२।०५ को िािपर
अिुिाि यो िं ख्या ६० पुगक
े ो छ । २०६८ को िथयांक ा िेपाल ा बोमलिे १२३ भाषा उल्लेख
छ िि भाषा आयोग ि मर.वि.भाषा विज्ञाि विभागले १२९ भाषा दािी गिे को छ । यी

ध्ये

दुईमिहाई भन्त्दा बढी भाषा आददिािी िििामिले बोल्दछि् । भाषा, िं थकृमि, ध व ि िं थकािको दृविले
ृ आददिािी िििामि ि द
ु ायको विविधिाले िेपाललाई " ािििास्त्र अध्ययिको प्रयोगिाला" ि
ि द्द
"ि�ि�ी फूलबािी" हो भमिन्त्छ ।
आदद

ु ायलाई पवहलो
कालदे जख ि िा ूलक ि ािको वििेषिा भएको आददिािी िििामि ि द

मलजखि कािूि

ु क
ु ी ऐि, १९१० ले िाि विभािि गिी विभेद ग¥यो । त्यि पमछका िं विधाि ि
ल

कािूिहरु िैधामिक कािूि (२००४), अन्त्िरि

िािि विधाि (२००७), िेपालको िं विधाि

(२०१५), िेपाल अमधिाज्यको िं विधाि (२०१९), िेपाल अमधिाज्यको िं विधाि (२०४७) ि

ु की
ल

ऐि, २०२० ले पमि विभेदलाई मििन्त्िििा ददएपमछ आददिािी िििामिले विभेदको विरुद्द िं घषव
गिे । िििाले गिे का हिे क क्राजन्त्ि ि आन्त्दोलि, िाणा िािि विरुद्दको (२००७), बहुदलीय
व्यिथथा पुििः थथापिा (२०४६) ि गणिन्त्र थथापिाको लामग िाििन्त्र विरुद्दको ििस्त्र युद्द ि
िि आन्त्दोलि (२०६३/६३)

ा आददिािी िििामिको बमलदािपूणव योगदाि छ । आन्त्िरिक

लोकिन्त्र ि थििन्त्रिाको लामग िािीय पवहचाि, ध व िं थकृमिको िं िक्षण, भावषक िथा धाम क
व
थििन्त्रिा ि ि ाििाको लामग विगि ा आददिािी िििामिले गिे को िं घषवको परिणा
ि ािुपामिक, ि ािेिी ध व मििपेक्ष, िं घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र हो ।
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आिको

व्यिथथा परिििविको आन्त्दोलि ा िहभागी भएपमि िािि िञ्चालि ा वकिािाकृि हुँदा परिििविको
फल आददिािी िििामििम्

पुगेि । "चाि िाि छजत्ति िणवको िाझा फूलबािी" भन्ने "ददव्योपदे ि"

को भाििा विपरिि दे िलाई एकल भाषा ि ध क
व ो िीमिले ”िागबािी” िथिो बिायो । पञ्चायिी
प्रिािन्त्रको "हाम्रो िािा हाम्रो दे ि, एउटा भाषा एउटा भेष" भन्ने िािाले पवहचािलाई मििथकाि
व
ि बहुिांथकृमिक दे िलाई बहुलदल (िेपाल अमधिाज्यको
ग¥यो । बहुिामि, बहुभावषक, िहुधाम क
िं विधाि, २०४७) ले ”वहन्त्दु अमधिाज्य ा” परिणि ग¥यो । यथिो व्यिथथाले आददिािी िििामिलाई
ि वृ द्दमिि होइि विभेद ि अि ाििामिि धकेल्यो ि यिको विरुद्द िं गदिि रुप ा ििस्त्र विद्रोह ा
पमि िहभागी हुि िाध्य ििायो । िं घषव ि आन्त्दोलिले िीमि मि ावण ि कायवन्त्ियि ा ि ािुपामिक
िहभामगिा, िािीय थििािि, आत् मिणवयको अमधकाि, िं घीयिा ि थिायत्तिाको
आन्त्दोलिको

ाग िम्बोधि गिव अन्त्िरि

ाग ग¥यो ।

िं विधाि (२०६३) ले िं विधाििभा (२०६५ ि ०७०)

ा आददिािी िििामिलाई ि ािुपामिक प्रमिमिमधत्ि गिाई िेपालको िं विधाि (२०७२) िािी भयो
ि िं विधािले ददएको आददिािी िििामिको अमधकाि िम्बोधि गिव िजििाली िं िैधामिक मिकायको
आिश्यकिा

हिुि भई आददिािी िििामि आयोगको व्यिथथा िेपालको िं विधाि २०७२ को

धािा २६१

ा गरिएको हो । िं विधाि अिुिाि िं घ, ७ प्रदे ि ि ७५३ थथािीय िहले िािि

व्यिथथा िञ्चालि गिे का छि् । िािि व्यिथथा ा आददिािी िििामि अमधकािको िं िक्षण ि
ृ िेपाल बिाउिे आयोगको
पवहचाि िवहि ि ािुपामि प्रमिमिमधत्ि गिी ि द्द

ु य लक्ष ि उ�ेश्य
ख्

हो ।
१.२. िं िैधामिक िथा कािूिीिः
िेपालको िं विधाि (२०७२) ले विभेदिवहि ि िा ूलक ि ािको परिकल्पिा गिे को 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 िृििा गिे का िबै प्रकािका विभेद ि उत्पीडिको अन्त्त्य गदै , बहुिािीय,
बहुभावषक, बहुधाम क
व , बहुिांथकृमिक वििेषिालाई आत् िाि् गिी िा ाजिक िांथकृमिक, भावषक,
धाम क
व विभेद अन्त्त्य गिी िा ाजिक न्त्याय िुमिजिि गिव ि ािुपामिक ि ािेिी ि िहभामगिा ूलक
िं घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात् क िाििको

ाध्य

िं विधाि िािी गदवछौं” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
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åfिा

िाजन्त्ि ि ि वृ द्दको आकाँक्षा पूिा गिव यो

थिायत्तिा ि थििाििको अमधकािलाई आत् िाि गदै बहुिािीय, बहुधाम क
व
ि बहुिांथकृमिक
वििेषिालाई िं विधािले थिीकािे को छ, िुि यि अजघ थिीकािे को मथएि । िाज्यको मिदे िक
मिद्दान्त्ि ा थथािीय थिायत्तिा, िािि व्यिथथा ा ि ािुपामिक मिद्दान्त्िलाई आत् िाि गिे ि ध व
िं थकाि लगायि िबै प्रकािका विभेद, िोषण ि अन्त्यायको अन्त्त्य गिी ि िा ूलक ि ािको मि ावण
गिे िाज्यको िा ाजिक ि िांथकृमिक उ�ेश्य िहे को छ । िाज्यको िीमि अन्त्िगवि िा ाजिक ि
िांथकृमिक रुपान्त्ििण गिव ध ,व प्रथा पिम्पिा, रिमि िथा िं थकािका िा
िोषणको अन्त्त्य, िांथकृमिक विविधिा काय

ा हुिे विभेद, अि ाििा,

िाख्दै भाषा, मलपी, िं थकृमि, िावहत्य, कला ि िम्पदाको

िं िक्षण ि विकाि गिे ि बहुभावषक िीमि अबलम्बि गिे व्यिथथा गिी आददिािी िििामिको भाषा,
व िे जिम् ि
मलपी ि िँथकृमिको िं िक्षण ि प्रि4{ि गिुप
े ािी िाज्यले मलएको छ । अबको िाज्य
ि ािेिी ि ािुपामिक हुिे छ । िाज्यिजिको प्रयोग िं घ, प्रदे ि ि थथािीय िहले िं विधाि ि
कािूि ब ोजि

िा ाजिक िांथकृमिक आिक्षण िा आमथवक विकािका लामग वििेष, िं िजक्षि िा

थिायत्त क्षेर काय

गिे ि पवहचािको िं िक्षण गिे व्यिथथा छ । पवहचाि िवहि बाँच्ि पाउिे

अमधकाि िुमिजिि गिव अििि ि लाभको वििेष व्यिथथा, ििोकाि िाख्ने मिणवय ा िहभामगिा
पिम्पिागि ज्ञाि, िीप, िं थकृमि ि अिुभिलाई िं िक्षण ि िं ि4{िको व्यिथथा छ । िीमि मि ावणको
िह प्रमिमिमधिभाको गिि ा ि ािुपामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि

दलले उम् ेदिािी दददा

आददिािी िििामि ि ि
े बाट बन्त्द िूचीको आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउिे व्यिथथा छ ।
ु ायले प्रमिफल पाउि िक्दै ि । िं विधािको कायावन्त्ियि
िं िैधामिक अमधकाि कायावन्त्ियि िगिे ि द
ु ायको िहयोग ा कािूि कायावन्त्ियि
िम्बजन्त्धि कािूिको मि ावण ि कायावन्त्ियि हो । िाज्य ि ि द
गिाउिे जिम् ि
े ािी आयोगको हो । हक अमधकाि िं िक्षणको लामग िं विधाि अिुिाि 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 ि अपुग दे जखन्त्छ । िाविय िभा िदथय मििावचि ऐि-२०७५

ा प्रत्येक

प्रदे िबाट हुिे ८/८ ििा िदथयको मििावचि ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा
छै ि । िाविय िभा थथायी ि िबैको प्रमिमिमधत्ि हुिे भएकोले यो “ि ािेिी िभा “ हो । यथिो
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हत्िपूणव िभा ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि अमििायव गिव ऐि िं िोधिको खाँचो छ ।
िाििीमिक दल िम्बन्त्धी ऐि २०७३ को दफा ५(१) च
िम मि ा आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि बािे

ा कम्िी ा २१ िदथयीय केन्त्द्रीय

ौि छ । मििावचि ऐि ०७३

ा थपि व्यिथथा

िहुँदा दलबाट आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि हुि ििक्िे अिथथा छ । मििावचि ऐि २०७३
ा अल्पिं ख्यक भन्ने उल्लेख भएपमि आददिािी िििामि अल्पिं ख्यकको बािे
ि न्त्िय िम मि ा

ौि छ । जिल्ला

वहला, दमलि ि अल्पिं ख्यकलाई प्रमिमिमधत्ि गिाउिे भिे पमि आददिािी

िििामिको व्यिथथा िभएकोले प्रमिमिमधत्िको लामग ऐि िं िोधि आिश्यक छ ।
ध िम्म्झ
झौिा ि घोषणािः
१.३. अन्त्ििावव िय िजन्त्न्त्ध
आददिािी िििामिका अमधकाि िम्िद्द अन्त्ििावविय श्र

िम्बन्त्धी

हािजन्त्ध (ILO) िं. १६९,

ु िाििं घीय घोषणा पर ि िैिीक विविधिा िम्बन्त्धी
आददिािी िििामिको अमधकाि िम्बजन्त्ध िं यि
हािजन्त्धलाई ििकािले अिु ोदि गरििकेकोले कायावन्त्ियिको लामग आिश्यक कािूि ि कायव
योििा (Action Plan) ििुव ाको िरुिी छ ।
ु ायले चाहे को ि िं घषव ि िमलदािले
आददिािी िििामि ि द

ागेका अमधकािको व्यिथथा ििव ाि

अिथथा ा अपुग भए पमि आगा ी ददि ा िं विधाि ि कािूिले ददएको अमधकािलाई उपभोग ि
िं िक्षण एिं िं िध्दवि गदै बाँकी उपलजव्धको लामग मििन्त्िि अगामड िढ्िु िरुिी छ । यिको लामग
ु ायलाई िहिे छ ।
आयोगको िाथ िदै ि आददिािी िििामि ि द
२. आयोगको गिि प्र
प्रववक्र
क्रय
या
िेपालको िं विधािको धािा २६१
अध्यक्ष ि चाि ििा िम्

ा आददिािी िििामि आयोगको व्यिथथा छ । आयोग ा

िदथय िहिे व्यिथथा छ । अध्यक्ष ि िदथयको मियुजि िािपमिले

िं िैधामिक परिषद्को मिफारिि ा ि पदािमध ६ िषवको हुिे व्यिथथा छ । आददिािी िििामि
ु ायको हक वहिको िं िक्षण, िं ि4{ि िथा िििीकिण िा
ि द
कजम्ि ा दि िषव योगदाि गिे को,

ािि अमधकाि िा कािूिको क्षेर ा

ान्त्यिा प्राप्त विश्वविद्बालयिाट थिािक उपामध हामिल गिे को ि

मियुजि हुदाको िखि कुिै िाििीमिक दलको िदथय ििहे को व्यजि अध्यक्ष ि िदथयको लामग
योग्य हुिेछ ।
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3. आयोगको उ�े
े श्
ु ायको गौिि य ईमिहाि ि िं थकृमिको पवहचाि, हक, वहिको िं िक्षण ि
आददिािी िििामि ि द
िं िद्दवि िथा उिीहरूको िििीकिण गिुव आयोगको

ु य उ�ेेय हो ।
ख्

4. आयोगको का , किव्व्य
व य ि अमधकाि
आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ अिुिाि आयोगको

ु य का , किवव्य ि अमधकाि
ख्

मिम्िािुिाि छ:
ु ायको िम्िन्त्ध ा भएका िीमिगि िथा कािूिी व्यिथथा प्रभािकािी
१. आददिािी िििामि ि द
रुप ा कायावन्त्ियि भए िभएको अध्ययि अिुिन्त्धाि गिी चाल्िु पिे कद का विषय ा
ििकािलाई िुझाि ददिे ।
ु ायिँग िम्बजन्त्धि िीमि िथा कायवक्र को ि ीक्षा, अिुग ि ि
२. आददिािी िििामि ि द
ूल्याङ्कि गदै ििकािलाई ददएका िुझाि िथा मिफारििहरूको कायावन्त्ियिका िम्िन्त्ध ा
अिुग ि गिे गिाउिे ।
३. भाषा, मलवप, इमिहाि, िं थकृमि, पिम्पिा, िावहत्य ि कलाको अध्ययि अिुिन्त्धाि गिी िं िक्षण
एिं विकािका कायवक्र

व ा िाथै पिम्पिागि
ििुव ा िवहि िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिुक

िीप, प्रविमध ि विजिि ज्ञािको िं िक्षण ि प्रि4{ि गिी व्यििावयक प्रयोग ा ल्याउि िहयोग
गिे ।
ु ायको उद्ग थथलको खोि अिुिन्त्धाि गिी पुिािाजत्िक एिं
४. आददिािी िििामि ि द
ऐमिहामिक िं िचिा, िथिु ि थथलहरूको िं िक्षण िथा िं ि4{ि गिव िेपाल ििकािलाई
मिफारिि गिे ।
ु ायको पवहचािका िम्िन्त्ध ा विथिृि अध्ययि अिुिन्त्धाि गिे ।
५. आददिािी िििामि ि द
ु ायको भौमिक िथा अभौमिक िं थकृमि िं िक्षण ि िं ि4{िका मिजम्ि
६. आददिािी िििामि ि द
िीविि िं ग्राहलयको थथापिा एिं परिचालिको िम्िन्त्ध ा िीमि िथा कायवक्र
कायावन्त्ियका लामग िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे ।
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ििुव ा ि

ु ायको िििीकिणको लामग चेििा ूलक कायवक्र
७. आददिािी िििामि ि द

िञ्चालि गिे ि

ििकाि ि अन्त्य िं घ िं थथाहरूले िञ्चालि गिे का कायवक्र हरूको ि ीक्षा, अिुग ि ि
ूल्याङ्कि गिे ।
८. ि ूदाय प्रमि भएका िबै प्रकािका िोषणको अन्त्त्य गिव िििीकिणका कायवक्र हरू
ििुव ा गिी ििकािलाई मिफारिि गिे ।
९. आमथवक िा िा ाजिक रुप ा पछामड पिे का व्यजिको विकाि ि िििीकिणका लामग
वििेष कायवक्र

ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिव िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे ।

ु ायको अमधकाि उल्लं घि गिे व्यजि िा िं थथाका विरु4 उिुिी
१०. आददिािी िििामि ि द
िं कलि गिी िो उपि छािविि िथा िहवककाि गिव िम्बजन्त्धि मिकाय ा मिफारिि गिे ।
ु ायको िम्िन्त्ध ा िेपाल पक्ष भएको अन्त्ििावविय िजन्त्ध िम्झौिा
११. आददिािी िििामि ि द
कायावन्त्ियिका लामग ििकािलाई मिफारिि गिे िा िुझाि ददिे ।
आयोगले आफ्िो का

काििाहीको िम्िन्त्ध ा आिश्यकिाअिुिाि 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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परिच्च्छ
छेद् -२
ु ायको िंजक्ष
आददिािी िििामि ि द
क्षप्त
प्त परिचय
२.१ परिभाषािः
आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि, २०५८, को दफा २ (क) अिुिाि आददिािी
ािृभाषा ि पिम्पिागि िीमिरििाि, छु ट्टै िांथकृमिक पवहचाि, छु ट्टै िा ाजिक

िििामि भन्नाले “आफ्िो

ु ाय िम्झिु
िं िचिा ि मलजखि िा अमलजखि इमिहाि भएको अिुिूची ब ोजि को िामि िा ि द
पछव।” यो परिभाषाले

ािृभाषा, पिम्पिागि िीमिरििाि, िं थकृमि, िा ाजिक िं िचिा ि इमिहािलाई

आददिािी िििामि पवहचािको

ु य आधाि
ख्

ािेको छ । भाषा एउटा

हत्िपूणव आधाि भए पमि

अन्त्य चाि आधािहरूको अभाि ा छु ट्टै आददिािी िििामिको पवहचाि काय
अमभव्यजिको
िञ्चाि

ाध्य

हुि िक्दै ि । भाषा

भएकाले बिाइििाइ, िोिगािी, अन्त्य भावषक ि ूहहरूिँगको िम्पकव, आधुमिक

ाध्य हरूको प्रभाि आदद कािणबाट

ािृभाषा ा रुपान्त्ििण िथा भावषक भेदहरू दे खापिे

हुन्त्छ । कालान्त्िि ा एउटै भाषा ा दे खापिे का भावषक भेदहरूले छु ट्टै भाषाको रुप ग्रहण गदवछ ।
वयिै प्रवक्रयाबाट

गि िामि ा िीििटा

आददिािी िििामि पवहचािको अको

ािृभाषाको विकाि भएको पाइन्त्छ ।
हत्िपूणव आधाि पिम्पिागि रिमि रििाि हो । प्रत्येक िामि

ु ायको मभन्नमभन्न पिम्पिागि प्रथा, चालचलि एिं िीमि मिय हरू प्रचलि ा िहे का
िा ि द

छि् ।

ु ायको िं थकृमि ा पमि मभन्निाहरू छि् । पिापूिक
हिे क िामि िा ि द
व ालदे जख ि ाि ा चल्दै
आएका आचाि व्यिहाि िथा लोकाचािको एउटा मिजिि
िा ाजिक

ूल्य ि

ान्त्यिा िै िं थकाि भएकाले त्यिलाई

ान्त्यिाको रुप ा थिेच्छाले पालिा हुँदै आएको हुन्त्छ । िं थकाि कुिै पमि िामि

ु ायको विजिि पवहचाि हो । िं थकाि
िा ि द

ािि िीिि िैलीको एउटा

िीिि िैलीहरूको ि ग्रिा िै िं थकृमि हो । िन्त्द दे जख

त्ृ युिम् का िबै

िं थकािहरू आ–आफ्िै िं थकृमि अिुिाि िञ्चामलि हुन्त्छि् ।

हत्िपूणव पक्ष हो भिे
ाििीय व्यिहािहरू िा

ािि िीििका िन्त् , वििाह ि

ु घटिाको केजन्त्द्रयिा ा विजिि खालका पद्दमि, रिमिमथमि, विश्वाि ि
िथिा प्र ख
भएका हुन्त्छि् । आददिािी िििामि पवहचािको अको

त्ृ यु

ान्त्यिाको विकाि

हत्िपूणव आधाि िा ाजिक िं िचिा हो ।

िैयजिक ि िैद्दाजन्त्िक चेििाबाट िा ाजिक िं िचिाको मि ावण हुन्त्छ । िाििीमि, कािूि, ध व ि
दिवि िा ाजिक िं िचिाका

ु ायको िा ाजिक िं िचिा
हत्िपूणव पाटो हुि ् । हिे क िामि िा ि द
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अिुिाि व्यजि, परििाि, िािेदाि, पेिा, पिम्पिागि िं थथा आदद िा ाजिक िम्बन्त्धको विकाि भएको
हुन्त्छ । िंिि, िैिावहक, म रिा िथा

ािििाका आधाि ा िा ाजिक

ूल्य

ान्त्यिाअिुिाि आपिी

ु ायको पवहचािको अको आधाि भिेको
िम्बन्त्ध थथावपि भएका हुन्त्छि् । कुिै पमि िामि िा ि द
उिीहरूको

ौजखक िा मलजखि इमिहाि हो । अमधकांि आददिािी िििामिका ऐमिहामिक पक्षहरू

ौजखक पिम्पिाबाट पुथिान्त्ििण हुँदै आएको पाइन्त्छ । पुख्र्यौली उत्पजत्त िथा बिाइििाइको
इमिहाि िा िाज्य ि युद्दको इमिहाि उिीहरूको लोकिाट्य गीमि गाथाहरू ि लोककथाहरू ा
बाँजचिहे को पाइन्त्छ ।
२.२ िूचीकिण ि िििं ख्
ख्य
यािः
वि.िं . २०५२ पुि ३० गिे प्रा. िन्त्िबहादुि गुरुङको िं योिकत्ि ा गदिि िििामि उत्थाि
प्रमिष्ठाि कायवदलले िाविय ििगणिा २०४८
३५

गिी

िम् ा ६१ िििामि िहे को

२०५४।०१।०२

ा उल्लेख भएका २६ िििामि ि उल्लेख िभएका
प्रमििेदि

ििकािलाई

मिफारिि गिे अिुिाि वि.िं .

ा ििकािले ६१ िििामिको िूचीकिण गिे को मथयो । आददिािी/िििामि

उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि ऐि २०५८ ले िाविय िििामि विकाि िम मि गिि आदे ि २०५४ द्वािा
िूचीकृि ६१ िििामि
िथा

ध्ये जच िि्, दिििि् ि थयांगिन्त्लाई म लाएि िीिगाउँ ले थकाली िा ाकिण

िाङे लाई हटाएि याख्खा थप गिी िम् ा ५९ काय

गिे को दे जखन्त्छ । िूचीकृि ५९

ध्ये

ु ाय िम्पकव ा िआएको िथा खोि अध्ययि गदाव पमि पत्ता िलागेको अिथथा
छै िोिि ि वि ि द
िहे को छ । िूचीकिण गिे क्र

ा छै िोिि

थु िाङ ा िथा िी लमलिपुि, काभ्रेपलाञ्चोक, किािपुि

ु ाय भिी उल्लेख गरिएको दे जखन्त्छ (भट्टचि, २०५७:
ि मिन्त्धुपाल्चोक ा बिोबाि गिे िििामि ि द
१५ ि आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि, २०७५: ३–५) ।
२.३ भाषािः
िाविय ििगणिा २०६८

ा िूचीकृमि ५९ आददिािी िििामि

ु ायको
ध्ये ४७ ि द

ार

ु ाल, लाके, छै िोिि, िाङिे,
िििं ख्या उल्लेख गरिएको छ भिे ििकरिया, िुिेल, मियाि, थुदा , िी, ग
िीिगाउँ ले थकाली, बाह्रगाउँ ले ि
ििगणिा २०६८ ले िूचीकृि ५९

ाफावली थकालीको िििं ख्या उल्लेख गरिएको छै ि । िाविय
ध्ये ४७ आददिािी िििामिहरूको िििं ख्या ९,३६८,१७८

उल्लेख गिे को छ भिे िूचीकृि आददिािी िििामिमभरका केही भावषक ि ूहलाई िाििामि

8

िीषवक ा १,१८,२३६ ि िििामि अन्त्य िीषवक ा १,२२८ िििं ख्या उल्लेख गिे को दे जखन्त्छ ।
िाविय

ििगणिा

२०६८

अिुिाि

आददिािी

िििामिको

कुल

िििं ख्या

९,४८७,६४२

(३५.८१%) िहे को छ (C.D.S.A., 2014: 6-7)।
िाविय ििगणिा २०५८ ले िेपाल ा बोमलिे ९२ भन्त्दा बढी भाषा

ध्ये ७० भन्त्दा बढी भाषाहरू

ु ायिँग िम्बजन्त्धि िहे को उल्लेख गिे को छ । िाविय ििगणिा २०६८ ले
आददिािी िििामि ि द
१२३ भाषा पवहचाि गिे को छ । भाषा आयोगले थप पवहचाि भएका ६ भाषाको ििगणिा
२०७८

ा ित्यापि गरििु पिे मिफारिि गिे को छ (यादि, भद्रा ि पिािुली, २०६१: १५ ि भाषा

आयोग, २०७६: ७६) । िूचीकृि

ध्ये छै िोिि, िाङ्िे, थुदा , िीिगाउँ ले थकाली, बाह्रगाउँ ले

ु ाली, लाके, मियाि, िी, ििकरिया ि िुिेल गिी 12 िामिको
थकाली, ाफावली थकाली, ग

ािृभाषा

बािे िाविय ििगणिा २०६८

ािृभाषा

उल्लेख गरिएको छ।

ा उल्लेख गरिएको छै ि । 47 आददिािी िििामिको

गि िामि ा

गि ढु ट,

गि खा /पाङ,

गि काइके िथा िाई िामि ा

बान्त्ििा, चाजम्लङ, िामछरिङ, ेिाहाङ, िाम्पाङ, याम्फू, लोहोरुङ, आिपहरिया, बाम्बुले/उम्बुले, कोयु, पु ा,
िेरुङ, चाक्िा, मिलुङ, दु ी, पोल् ाचा, दुङ ाली, िावहङ, मछन्त्िाङ, लाजम्िछोड,

ु ाली, बेल्हािे , फाङ,

ु , छु लुङ, खामलङ आदद भाषा प्रचलि ा िहे कोछ । आददिािी िििामि ि द
ु ाय ा
दुिाली, कुलुङ, थुलङ
बोमलिे
ु ,
लोपोन्त् ख

ु , अत्यन्त्ि
ािृभाषाहरूलाई ििा िं ख्याको आधाि ा िुिजक्षि, िुिजक्षिप्रायिः, लोपोन्त् ख
ृ प्रायिः ि अिथथा थाहा िभएको जिषवक ा िमगवकिण गरिएको छ । थारु ि िा ाङ
ि

भाषालाई िुिजक्षि भाषा िथा िेिाि,
िेपाव भाषालाई िुिजक्षिप्रायिः

गिढु ट, िान्त्ििा (िाई भाषा ि ूह), गुरुङ, मलम्बू, िाििंिी ि

ु
ा िमगवकिण गरिएको छ । लोपोन्त् ख
ि ूह ा िन्त्थाली, चेपाङ,

ु ाि, ाझी, था ी, मध ाल, याक्खा, भुिल
दिुिाि, उिाँि (झाँगड), गिखा / पाङ, िुिि
े , दिाई, िािपुरिया
ु , िाङ्पाङ्, खामलङ, बाम्बुले/ उम्बुले, िावहङ ि
िथा िाई भाषा ि ूहका चाजम्लङ, कुलुङ, थुलङ
ु भाषा ि ूह ा कु ाल, थकाली, छन्त्त्याल,
िामछरिङ भाषालाई िाजखएको छ । अत्यन्त्ि लोपोन्त् ख
जििे ल, ह्योल् ो, दुिा,

च
े े (िोडो), गिगाई, पहिी, लेप्चा, बोटे , िािी, हायु, व्यािी, डोल्पो, िालुङ, ल्होपा

िथा िाई भाषा ि ूहका याम्फू, दु ी, पु ा, दुङ्माली, आिपहरिया, ेिाहाङ, लोहोरुङ, मछन्त्िाङ, छु लुङ,
िेरुङ, मिलुङ ि कोयु भाषा िाजखएको छ ।

ृ प्रायिः भाषा ि ूह ा
ि

गिकाइके, िाउटे , वकिाि, बिा ,ु

कुिुण्डा, ल्हो ी, कोचे, िुिेल िथा िाई भाषा ि ूहको फाङ्दुिाली भाषालाई िाजखएको छ । अिथथा
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ु ाली, िाङ्िे िथा िाई भाषा ि ूहको
थाहा िभएको भाषा ि ूह ा मियाि, थुदा , िोप्केगोला, लाके, ग
लाजम्िछोड, बेल्हािे आदद भाषा िाजखएको छ ।
२.४. बिोिाि ि िगीकिणिः
बिोबािका वहिाबले वह ाली क्षेर ा १८, पहाडी क्षेर ा २४, मभमरििाई क्षेर ा ६ ि ििाई क्षेर ा
१२ आददिािी िििामिहरू िहे को दे जखन्त्छ । िा ान्त्यिया िेपाव, थकाली लगायिका वह ाली क्षेर ा
ु ाय ििाई क्षेर ा ि िाई, मलम्बु, िुिि
ु ाि आदद पूिी िेपाल ा बिोबाि गिे को
िथा थारु ि द
पाइन्त्छ । िि

गि ि गुरुङको

ु य बिोबाि क्षेर गण्डकी ि लुजम्ििी प्रदे ि भए पमि िेपालभि
ख्

छरिएि बिोबाि गिे को दे जखन्त्छ । खािगिी
छ ।

गि िामिको बिोबाि ७७ िटै जिल्ला ा िहे को

ाििीय विकाि िूचाकाङ्क २०५८ को िाक्षििा दि, पक्की घि, भूम को थिाम त्ि, व्यििाय,
ामथको िैजक्षक जथथमिको आधाि ा िूचीकृि ५९

भाषा, िििं ख्या िथा थिािक िह िा िोभन्त्दा

ु , अमि मि ान्त्िकृि, मि ान्त्िकृि, िुविधा िजञ्चि ि उन्नि
आददिािी िििामिहरूलाई लोपोन्त् ख
ि ूह ा िमगवकिण गरिएको छ । वकिाि, कुिुन्त्डा, कुििामडया, ििकरिया, च
े े, िाउटे , िािी, लेप्चा,
ु ायलाई लोपोन्त् ख
ु ि ूह ा िाजखएको छ । यो
िुिेल ि हायू गिी १० आददिािी िििामि ि द
ि ूहको कुल िििं ख्या २१,२८४ (०.०८%) ि

ािृभाषा ििाको िं ख्या १९,१७५ (०.१५%)

िहे को छ । चेपाङ, झाँगड, था ी, थुदा , दिुिाि, धािुक, बिा , बोटे , ाझी, ििाि, मियाि ि ल्हो ी
ु ायलाई अमि मि ान्त्िकृि ि ूह ा िमगवकृि गरिएको छ । यो
गिी १२ आददिािी िििामि ि द
ि ूहको िििं ख्या ५९४,०३० (२.२%) िथा

ािृभाषी ििा िं ख्या २३५,१०८ (२.०%) िहे को

छ । कु ाल, गिगाई, डोल्पो, िािपुरिया, िा ाङ, िोप्केगोला, थारु, दिाई, दुिा, मध ाल, पहिी, भुिेल,
ु ाली, िाििंिी, लाके, िालुङ, िुिि
ु ाि, ल्होपा ि िी गिी २० आददिािी िििामि ि द
ु ायलाई
भोटे , ग
मि ान्त्िकृि ि ूह ा िमगवकिण गरिएको छ । यो ि ूहको कुल िििं ख्या ३,८२९,२९७
(१४.५%) ि

ािृभाषा ििा िं ख्या ३,१४२,११४ (२६.६%) िहे को छ । गुरुङ, छन्त्त्याल,

छै िोिि, जििे ल, िीिगाउँ ले थकाली, िाङिे, बाह्रगाउँ ले, व्यािी,

गि,

ाफावली थकाली, याख्खा, िाई,

ु ायलाई िुविधा िजञ्चि ि ूह ा िाजखएको
मलम्बू, िेपाव ि ह्योल् ो गिी १५ आददिािी िििामि ि द
छ। यो ि ूहको कुल िििं ख्या ३,५८७,१९१ (१३.५%) ि ािृभाषा ििा िं ख्या १,७७१,०२५
(१५.०%) िहे को छ । िेिाि ि थकाली िामिलाई उन्नि ि ूह (अबिि ा पहुँच भएका)
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ा

िमगवकिण गरिएको छ । यो ि ूहको िििं ख्या १,३३५,१४८ (५.०%) ि

ािृभाषा ििा िं ख्या

८५१,७९९ (७.२%) िहे को छ (C.B.S. 2002 ।
ु ायको
आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठाि, २०७५) । िूचीकृि आददिािी िििामि ि द
ु य बिोबाि क्षेर ि ि ूह अिुिूची १
िििं ख्या, ािृभाषा, ख्

ा ददइएको छ ।

क्षक
क अिथथािः
२.५. िैजक्ष
िाविय ििगणिा २०६८ अिुिाि िेपालको िाक्षििा दि ६५.९ प्रमििि छ । आददिािी िििामि
ु ाय ा थकालीको िाक्षििा दि ८०.४८ प्रमििि ि उच्चजिक्षा दि ६.९५ प्रमििि िथा
ि द
िेिािको िाक्षििा दि ८०.०७ प्रमििि ि उच्चजिक्षा दि ९.८८ प्रमििि छ । त्यिपमछ दुिा,
लेप्चा, मलम्बू, गुरुङ, िा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, गुरुङको २.४७, िाईको २.३०, मलम्बूको २.११, दुिाको २.०५, छन्त्त्यालको १.४,
गिको १.३४ ि दिाईको ०.७५ प्रमििि छ । मध ाल,
ु ाि, िेपाव, बिा
िुिि

च
े े, भुिल
े , िाििंिी, याक्खा, जििे ल,

ि िा ाङ िामिको िाक्षििा दि िाविय िाक्षििा दििँग म ल्दो दे जखन्त्छ ।

आददिािी िििामि ा डोल्पोको िाक्षििा दि िबैभन्त्दा िल २८.३५ प्रमििि

ार िहे को छ ।

िाउटे , ल्होपा, चेपाङ, धािुक (िािििी), ििाि ि झाँगड (उिाँि) को िाक्षििा दि ४० दे जख ५०
ु ायको िैजक्षक अिथथा अिुिूची २
प्रमिििको हािाहािी ा िहे को छ । आददिािी िििामि ि द

ा

ददइएको छ ।
२.६ िाज्
ज्य
य व्व्य
यिथथा ा आददिािी िििामिको प्र
प्रममिमिमधत्त्ि
ििः
िेपालको िं विधाि (२०७२) ले िेपाललाई ि ािेिी लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात् क िाज्य

ािेको

छ । िं विधािििः िाज्यिजि िाडँफाँडको रुप ा िं घ, प्रदे ि ि थथािीय िह गिी पूििििचिा गरिएको
छ । केन्त्द्र ा िं घीय ब्यबथथावपका, प्रदे ि ा प्रदे ि िभा ि थथािीय िह ा गाँउ िभा ि िगि िभा
िहिे ब्यबथथा अिुरुप केन्त्द्र ा प्रमिमिमध िभा ि िाविय िभा िहे को

l4िदिात्

क ब्यबथथावपका,

प्रदे ि ा प्रदे ि िभा ि थथािीय थिि ा २९३ िगि ि ४६० गाँउ गिी िम् ा ७५३ पामलका िभा
िहिे ब्यबथथा छ । िाविय िभा ा प्रत्येक प्रदे िबाट आि ििाका दिले िम्बजन्त्धि थथािीय िहका
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ु ि उपप्र ख
ु ि िम्बजन्त्धि प्रदे ि िभाका िदथय िहे को मििावचि
प्र ख
ििा ि एकििा

ण्डलåfिा मििावजचि ५६

जन्त्रपरिषद्को मिफारिि ा िािपमिåfिा

वहला िवहि ३ ििा

िोमिि गिी ५९

िदथयीय िाविय िभा िहे को छ । बहु िीय मििावचि प्रणाली अिुिाि िििाåfिा प्रत्यक्ष मििावजचि
१६५ ि ११० ििा ि ािुपामिक

िप्रणाली अिुिाि मििावजचि गिी िम् ा २७५ िदथयीय

प्रमिमिमध िभा िहिे व्यिथथा छ । ७५३ थथािीय िह ा िामलग

िामधकािको आधाि ा बहु िीय

प्रणाली अिुिाि प्रत्यक्ष मििावजचि ििप्रमिमिमधहरु िहन्त्छि् । प्राग्ऐमिहामिक कालदे जख िेपाल
एवककिण पूबव िम्

थििाििको अभ्याि गदै आई िहे का आददिािी िििामिहरु एवककिण पिाि
ूल प्रिाहबाट बवहगवम ि हुि पुगेका हुि ् । बिव ाि िं घीय

विविध कािणले िाज्य ब्यबथथाको

ु ायको उपजथथमि दे हाय ब ोजि
ब्यबथथाको ब्यबथथावपकीय िह ा आददिािी िििामि ि द

िहे को

छ ।
िाविय िभा
मििावजचि

िोमिि

५६

िम् ा िदथय

आ. ि. प्रमिमिमध

आ. ि. प्रमििि

५९

०८

१३.५५

०३

प्रममिमिमध िभा
प्र
प्रत्यक्ष

ि ािुपामिक

िम् ा

आ.ि. प्रमि

आ.ि. प्रमि

प्रत्यक्ष

ि ािुपामिक

मििावजचि
१६५

११०

२७५

३९

३२

िम् ा

आ.ि. प्रमि

७१

२५.८१

प्रद
प्र
देि िभा
प्रत्यक्ष. मि
३३०

ि ािुपामिक
२२०

िम् ा
५५०

आ. ि.

आ. ि.

प्रत्यक्ष

ि ािु.

८३

६९

िम् ा
१५२

आ. प्रमििि
२८.२५

थथािीय िह (पामलकाहरु
रु))
ु ÷अध्यक्ष उप.प्र.÷उपाध्यक्ष
प्र ख
७५३
श्रोििः मििावचि परिणा

७५३

िम् ा

आ.प्र.÷अ. आ.प.प्र.÷उपाध्यक्ष िम् ा

१५०६

२६४

पुजथिका २०७४
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२६९

५३३

आ.प्रमििि
३५.५५

जिल्
ल्ल
ला ि न्त्िय िम मि
७७ जिल्लाको जिल्ला ि न्त्िय िम मि ा कुल ६९३ ििा ििप्रमिमिमध िहे का छि्, यी

ध्ये

आददिािी िििामि ि ूदायको प्रमिमिमधत्ि २०७ ििा (२९.८७५ प्रमििि) िहे को छ ।
िाविय ििगणिा २०६८ का अिुिाि िेपालको कुल २,६४,९४,५०४ िििं ख्या ा आददिािी
ु ायको िििं ख्या ३५.८१ प्रमििि छ । िं विधािको प्रथिाििा ा िबै प्रकािका विभेदको अन्त्त्य
ि द
गिी आमथवक ि ाििा, ि lृ 4 ि िा ाजिक न्त्याय िुमिजिि गिव ि ािुपामिक ि ािेिी ि
िहभामगिा ूलक ि ािको मि ावण गिे िं कल्प गरिएको छ । िं विधािको धािा ४२ (१) अिुिाि
आमथवक िा ाजिक िा िैजक्षक दृविले पछामड पिे का आददिािी िििामिलाई पमि ि ािुपामिक
ि ािेिी मि4fन्त्िका आधाि ा िाज्यका मिकाय ा िहभामगिाको हक हुिेछ भिी थपि गरिएको
छ ।
िं विधािको धािा १७५ अिुिाि प्रदे ि थिि ा एक िदिात् क प्रदे ि व्यिथथावपकाको रुप ा प्रदे ि
िभा िहिे व्यिथथा छ । मिं गो दे ि ७ प्रदे ि ा पुििंिजचि गरिएको हुिाले प्रत्येक प्रदे ि ा १/१
गिी िम् ा िाि प्रदे ि िभा िहे का छि् । धािा १७६ को उपधािा १ ि २ को ब्यबथथा अिुिाि
प्रदे ि िभा ा िम्बजन्त्धि प्रदे ि बाट प्रमिमिमध िभा ा बहु िीय मििावचि प्रणालीåfिा मििावजचि हुिे
िदथयको दोब्बि िं ख्या ा हुि आउिे िदथय िं ख्यालाई ६० प्रमििि

ािी बाँकी ४० प्रमििि ा

ि ािुपामिक मििावचि प्रणालीåfिा मििावजचि िदथयहरु िहन्त्छि् भिे १७६ को उपधािा ६ अिुिाि
ि ािुपामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि

हुिे प्रदे ि िभाको मििावचिका लामग िािमिमिक दलले

उम् ेदिािी ददं दा िििं ख्याको आधाि ा

वहला, दमलि, आददिािी िििामि, खि आयव,

धेिी, थारु,

ु ाय ि ि
जु थल , वपछमडएको क्षेर, अल्पिं ख्यक ि द
े बाट बन्त्द िूचीका आधाि ा प्रमिमिमधत्ि हुिे
व्यिथथा िं घीय कािूि ब ोजि

हुिेछ भमि उल्लेख गरिएको छ । िं घीय लोकिाजन्त्रक

गणिन्त्रात् क व्यबथथाका प्रत्याभूमि गिाउिे उ�ेश्य अिुरुप िं विधािको भाग १८,
िहको व्यिथथा गिे को छ, िि अिुिाि

ा थथािीय

ूलक
ु ा २९३ िगिपामलका ि ४६० गाँउपामलका गिी

िम् ा ७५३ पामलकाहरु िहे का छि् ।
उपयुि
व
ििैधामिक व्यिथथा ि िो ब ोजि

िम्पन्न मििावचि २०७४ को मििावचि परिणा को

आधाि ा विश्लेषण गदाव िाविय िभा ा हाल विB ाि
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िोमिि ि मििावजचि कुल ५९ िदथय िहे को ा

ु ायका िम् ा ८ िदथय (१३.५५ प्रमििि)
आददिािी िििामि ि द

ार छ । प्रमिमिमध िभा ा

प्रत्यक्ष मििावजचि १६५ ि ि ािुपामिक प्रणालीव्दािा मििावजचि ११० गिी िम् ा २७५ िदथयहरु ा
ु ायका प्रत्यक्ष िफव ३९ ि ि ािुपामिक िफव ३२ गिी िम् ा ७१ िदथय
आददिािी िििामि ि द
(२५.८१ प्रमििि)

ार प्रमिमिमधत्ि दे जखन्त्छ । प्रदे ि थिि ा प्रदे ि िभाको िमििा विश्लेषण गदाव

िाि प्रदे ि िभाको प्रत्यक्ष मििावजचि ३३० ि ि ािुपामिक प्रणालीåfिा मििावजचि २२० गिी िम् ा
५५० प्रदे ि िभा िदथय
िभा िदथयहरु

ध्ये प्रत्यक्ष िफव ८३ ि ि ािुपामिक िफव ६९ गिी िम् ा १५२ प्रदे ि

ु ायका पदवछि, िुि २८.२५ प्रमििि प्रमिमिमधत्ि
ार आददिािी िििामि ि द

ु ि उपप्र ख
ु िथा अध्यक्ष ि
हो । थथािीय िह ा २९३ िगि ि ४६० गाउँ पामलकाको प्र ख
ु
ु गिी िम् ा १५०६ थथाि ा आददिािी
उपाध्यक्ष गिी कुल ७५३ प्र ख
ि ७५३ उपप्र ख
ु ायका २६४ प्र ख
ु ि २६९ उपप्र ख
ु गिी िम् ा ५३३ ििप्रमिमिमधहरु मििावजचि
िििामि ि द
भएका छि, िुि ३५.५५ प्रमििि हो ।
िीिै िहका कािूि मि ावण गिे िाज्य ब्यबथथाको ब्यबथथावपकीय थिरुपको मििावचि परिणा
ु ायको उपजथथमि िं विधािले गिे को िं िैधामिक व्यिथथा
विश्लेषण गदाव िाज्य व्यिथथा ा िििामि ि द
अिुिाि आददिािी िििामिको िििं ख्याको अिुपाि ा प्रमिमिमधत्ि पुग्ि िकेको छै ि । किीब ३६
ु ायको प्रमिमिमधत्ि िाविय िभा ा १३.५५
प्रमििि िाविय िििं ख्या ओगटे को आददिािी ि द
प्रमििि, प्रमिमिमध िभा ा २५.८१ प्रमििि, प्रदे ि िभा ा २८.२५ प्रमििि ि थथािीय िह ा
३५.५५ प्रमििि

ु ायलाई िाज्यको
ार िहिुले आददिािी िििामि ि द

ु दावयत्ि आददिािी िििामि ि द
ु ायलाई
दे जखन्त्छ । िाज्यको प्र ख

ूलधाि ा ल्याउि च ुिौमि
ूल प्रिाह ा ि ावहि गिी

ु ि िेपाल बिाउि िबै िाि
विकाि ि ि िा ूलक ि ाि मि ावणलाई प्रथाम किा िाखेि िम् न्न
ु ायको िििं ख्याको
िामिको ि ाि पहुँच बिाउि िाज्य व्यिथथा ा आददिािी िििामि ि द
अिुपाि ा िािीय प्रमिमिमधत्िको िुमिजिििा गिव आिश्यक छ ।
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परिच्च्छ
छेद् -३
हक, वहि ि अमधकाि िम्म्ब
बन्त्न्त्ध
धी िंबैधामिक िथा कािूिी व्व्य
यिथथा

३.१ िंबैधामिक व्व्य
यिथथािः
आददिािी िििामिहरुको हक, वहि ि अमधकािको िम्बन्त्ध ा िं विधािले गिे का

ु य
ख्

ु य
ख्

व्यिथथाहरुिः
प्रथथिाििािः
❖ प्र
बहुिािीय, बहुभावषक, बहुधाम क
व , बहुिांथकृमिक िथा भौगोमलक विविधिायुि वििेषिालाई
आत् िाि गिी विविधिाबीचको एकिा, िा ाजिक िांथकृमिक ऐक्यब4िा, िवहष्णुिा ि
व , लैं मगक
ि�भािलाई िं िक्षण एिं प्रब4{ि गदै ; िगीय, िािीय, क्षेरीय, भावषक, धाम क
विभेद ि ििै प्रकािका िािीय छु िाछु िको अन्त्त्य गिी आमथवक ि ाििा, ि lृ 4 ि
िा ाजिक न्त्याय िुमििि गिव ि ािुपामिक ि ािेिी ि िहभामगिा ूलक मि4fन्त्िका
आधाि ा ि िा ूलक ि ािको मि ावण गिे िं कल्प गरिएको ।
❖ धािा ६. िािभाषािः िेपाल ा बोमलिे िबै

ािृभाषाहरु िािभाषा हुि ् ।

❖ धािा ७. ििकािी का कािको भाषािः
(२) िेपाली भाषाका अमिरिि प्रदे िले आफ्िो प्रदे िमभर बहुिंख्यक िििाले बोल्िे एक िा
एकभन्त्दा बढी अन्त्य िािभाषालाई प्रदे ि कािूि ब ोजि

प्रदे िको ििकािी का कािको

भाषा मिधाविण गिव िक्िेछ ।
❖ धािा १८. (३ ) ि ाििाको हकिः
िाज्यले िागरिकहरुका बीच उत्पजत्त, ध ,व बणव, िाि, िामि, मलं ग, आमथवक अिथथा, भाषा,
क्षेर, बैचारिक आथथा िा यथिै अन्त्य कुिै आधाि ा भेदभाि गिे छै ि ।
िि िा ाजिक िा िांथकृमिक दृविले वपछमडएका
धेिी, थारु,

वहला, दमलि, आददिािी िििामि,

जु थल , उत्पीमडि िगव, अल्पिं ख्यक, िी ान्त्िकृि, वकिाि, श्रम क, युिा,

बालबामलका, िेष्ठ िागरिक, लैं मगक िथा यौमिक अल्पिं ख्यक, अपांगिा भएका व्यजि,
गभाविथथाका व्यजि, अििि िा अिहाय वपछमडएको क्षेर ि आमथवक रुपले विपन्न खि
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आयव लगायि िागरिकको िं िक्षण, िििीकिण िा विकािका लामग कािूि ब ोजि
व्यिथथा गिव िोक लगाएको

वििेष

ामििे छै ि ।

❖ धािा २६. धाम क
व थििन्त्रिाको हकिः
(१)ध व ा आथथा िाख्ने प्रत्येक व्यजिलाई आफ्िो आथथा अिुिाि ध क
व ो अबलम्बि,
अभ्याि ि िं िक्षण गिे थििन्त्रिा हुिेछ, (२) प्रत्येक धाम क
व िम्प्रदायलाई धाम क
व थथल
िथा धाम क
व गुिी िञ्चालि ि िं िक्षण गिे हक हुिेछ ।
❖ धािा २९. िोषण विरु4कोिः
(१) प्रत्येक व्यजिलाई िोषण विरु4को हक हुिेछ ।
(२ ध ,व प्रथा, पिम्पिा, िं थकाि, प्रचलि िा अन्त्य कुिै आधाि ा कुिै पमि व्यजिलाई कुिै
वकमि ले िोषण गिव पाईिे छै ि ।
❖ धािा ३१. जिक्षा िम्बन्त्धी हकिः
ु ायलाई कािूि ब ोजि
(५) िेपाल ा बिोबाि गिे प्रत्येक िेपाली ि द

आफ्िो

ािृभाषा ा

जिक्षा पाउिे ि त्यिका लामग विध्यालय िथा िैजक्षक िं थथा खोल्िे ि िञ्चालि गिे हक
हुिेछ ।
❖ धािा ३२. भाषा िथा िं थकृमिको हकिः
ु ायलाई आफ्िो भाषा प्रयोग गिे हक हुिेछ, (२) प्रत्येक व्यजि
(१) प्रत्येक व्यजि ि ि द
ु ायलाई आफ्िो ि द
ु ायको िांथकृमिक िीिि ा िहभागी हुि पाउिे हक हुिेछ, (३)
ि ि द
ु ायलाई आफ्िो भाषा, मलवप, िं थकृमि, िांथकृमिक
िेपाल ा बिोबाि गिे प्रत्येक िेपाली ि द
िभ्यिा ि िम्पदाको िं j4{g ि िं िक्षण गिे हक हुिछ
े ।
❖ धािा ४२. िा ाजिक न्त्यायको हकिः
(१)आमथवक, िा ाजिक िा िैजक्षक दृविले पछामड पिे का
िििामि,

धेिी, थारु,

वहला, दमलि, आददिािी

जु थल , वपछडािगव, अल्पिं ख्यक, िी ान्त्िीकृि, अपा�िा भएका

व्यजि, लैव�क िथा यौमिक अल्पिं ख्यक, वकिाि, श्रम क, उत्पीमडि िा वपछमडएको
क्षेरका िागरिक िथा आमथवकरुपले विपन्न खि आयवलाई ि ािुपामिक ि ािेिी मि4fन्त्िका
आधाि ा िाज्यका मिकाय ा िहभामगिाको हक हुिेछ ।
❖ धािा ५१. (ञ) िा ाजिक न्त्याय ि ि ािेिीकिण िम्बन्त्धी िीमििः
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(८) आददिािी िििामिको पवहचाि िवहि िम् ािपूिक
व बाँच्ि पाउिे अमधकाि िुमिजिि गिव
ु ायिँग ििोकाि िाख्ने मिणवयहरु ा
अििि िथा लाभका लामग वििेष व्यिथथा गदै यि ि द
ु ायको पिम्पिागि ज्ञाि, िीप,
िहभागी गिाउिे िथा आददिािी िििामि ि थथािीय ि द
िं थकमि, िा ाजिक पिम्पिा ि अिुभिलाई िं िक्षण ि िं ि4{ि गिे ।
❖ धािा ८४. प्रमिमिमध िभाको गिििः
(२) ि ािुपामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि

हुिे प्रमिमिमध िभाको मििावचिका लामग

िाििीमिक दलले उम् द
े िािी ददं दा िििं ख्याको आधाि ा
िििामि, खि आयव,

वहला, दमलि, आददिािी

जु थल , वपछमडएको क्षेर ि ेिबाट बन्त्द िूचीका

धेिी, थारु,

आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउिे व्यिथथा िं घीय कािूि ब ोजि

हुिछ
े । त्यििी उम् ेदिािी

ु िलाई ि ेि ध्याि ददिु पिेछ ।
ददं दा भूगोल ि प्रादे जिक िन्त्िल
❖ धािा ८६. िाविय िभाको गिि ि िदथयहरुको पदािमधिः
(२) िाविय िभा ा दे हायका उिान्त्िािी िदथय िहिे छििःु
(क) प्रदे ि िभाका िदथय, गाउँ पामलकाका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष िथा िगिपामलकाका प्र ख
ु िहे को मििावचक
ि उपप्र ख

ण्डलåf/f िं घीय कािूि ब ोजि

प्रदे ि िभाका िदथय,

ु ि उपप्र ख
ु को
गाउँ पामलकाका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष िथा िगिपामलकाका प्र ख
फिक फिक हुिे गिी प्रत्येक प्रदे िबाट कजम्ि ा िीि ििा

िको भाि

वहला, एक ििा दमलि ि

एक ििा अपांगिा भएका व्यजि िा अल्पिं ख्यक िवहि आि ििा गिी मििावजचि छपन्न
ििा,
❖ धािा १७६. प्रदे ि िभाको गिििः
(६) ि ािुपामिक मििावचि प्रणाली ब ोजि

हुिे प्रदे ि िभाको मििावचिका लामग

िाििीमिक दलले उम् द
े िािी ददं दा िििं ख्याको आधाि ा
िििामि, खि आयव,

धेिी, थारु,

वहला, दमलि, आददिािी

ु ाय
जु थल , वपछमडएको क्षेर, अल्पिं ख्यक ि द

ि ेिबाट बन्त्द िूचीका आधाि ा प्रमिमिमधत्ि गिाउिे व्यिथथा िं घीय कािूि ब ोजि
हुिेछ । त्यििी उम् द
े ध्याि
े िािी ददं दा िम्बजन्त्धि प्रदे िको भौगोमलक िन्त्िुलिलाई ि ि
ददिु पिेछ ।
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❖ धािा २६१. आददिािी िििामि आयोगिः
(१) िेपाल ा एक आददिािी िििामि आयोग िहिेछ िि ा अध्यक्ष ि अन्त्य चाि
ििािम्

िदथय िहिेछि् ।

❖ धािा २६७. िेपाली िेिा िम्बन्त्धी व्यिथथािः
(३) िेपाली िेिा ा

वहला, दमलि, आददिािी िििामि, खि आयव,

धेिी, थारु,

जु थल ,

वपछडा िगव िथा वपछमडएको क्षेरका िागरिकको प्रिेि ि ाििा ि ि ािेिी मि4fन्त्िको
आधाि ा िं घीय कािूि ब ोजि

िुमिजिि गरििेछ ।

❖ धािा २६९. िाििीमिक दलको गिि, दिाव ि िञ्चालििः
४.(ग) दलको विमभन्न िहको कायवकारिणी िम मि ा िेपालको विविधिालाई प्रमिविजम्िि गिे
गिी ि ािेिी प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा गरिएको हुि ु पछव ।
❖ धािा २९५. िं घीय आयोगको गिििः
(३) ...गाउँ पामलका, िगिपामलका िथा वििेष, िं िजक्षि िा थिायत्त क्षेरको िं ख्या ि
िी ािा मिधाविण गिवका लामग िेपाल ििकािले एक आयोग गिि गिेछ । त्यथिो
आयोगले गाउँ पामलका, िगिपामलका िथा वििेष, िं िजक्षि िा थिायत्त क्षेरको िं ख्या ि
िी ािाको मिधाविण िेपाल ििकािले मिधाविण गिे को

ापदण्ड ब ोजि

गिुव पिेछ ।

यिथथािः
३.२ कािूिी व्व्य
❖ 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

ा िहे को छ । ऐिको प्रथिाििा ा आददिािी िििामि

ु ायको गौिि य इमिहाि ि िं थकृमिको पवहचाि, हकवहिको िं िक्षण ि
ि द
आददिािी िििामि ि ूदायको िििीकिण गिे िथिा
छि् ।
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;+j4{g

िथा

हत्िपूणव विषयहरू ि वे टएका

❖ 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 खुल्ला प्रमियोमगिाåfिा पूमिव हुिे पद ध्ये पैिामलि प्रमििि पद छु ट्याई िो
प्रमिििलाई ििप्रमििि

ािी आददिािी िििामिका लामग ित्ताइि प्रमििि आिक्षण गरििे

प्रािधाि छ ।
❖ बैदेजिक िोिगाि ऐि, २०६३
दफा ९(१) िैदेजिक िोिगाि ा िािे
दै िीप्रकोप पीमडि िथा दुगव

वहला, दमलि, आददिािी िििामि, उत्पीमडि,

क्षेरका व्यजिलाई िेपाल ििकािले वििेष िुविधा प्रदाि गिव

िक्िेछ ।
(२) िैदेजिक िोिगाि ा का दाि पिाउदा िं थथाले िेपाल ििकािåfिा िोके ब ोजि को
िं ख्या ा
दुगव

वहला, दमलि, आददिािी िििामि, उत्पीमडि िगव, वपछमडएको क्षेर िथा िगव एिं

क्षेरका व्यजिलाई आिक्षण प्रदाि गिुप
व िेछ ।

❖ लोकिेिा आयोग ऐि, २०६६
दफा ३५(३) उपदफा (१) िा (२) ब ोजि

अन्त्ििाविाव िम मि गिि गदाव ि ािेिी

िहभामगिा िुमिजिि गरििेछ । थपविकिणिः यि उपदफाको प्रयोििका लामग अन्त्ििाविाव
िम मि ा

वहला, आददिािी िििामि,

धेिी, दमलि, वपछमडएको क्षेरका व्यजि ध्ये

कजम्ि ा एकििा िदथय िहे ा ि ािेिी िहभामगिा िुमिजिि भएको
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ामििेछ ।

❖ खाद्ब अमधकाि िथा खाद्ब िम्प्रभूिा िम्बन्त्धी ऐि, २०७५
दफा १८- लजक्षि कृवष विकाि कायवक्र

िञ्चालििः(१) िेपाल ििकाि, प्रदे ि ििकाि िथा

ु , आददिािी वकिाि िा भूम वहि वकिािको हकवहिको
थथािीय िहले दमलि, लोपोन्त् ख
िं िक्षणका लामग लजक्षि कृवष विकाि कायवक्र

बिाई लागु गिेछ ।

उल्लेजखि कािूिी व्यिथथाहरु बाहे क अन्त्य ििकािी िेिा िथा पेिागि विजिविकृि कािूिहरु ा
आददिािी िििामिहरुको हक वहि ि अमधकाि िं िक्षण िथा िj4{gsf लामग प्रत्यक्ष िथा
अप्रत्यक्षरुप ा व्यिथथा गरिएका छि् ।
ििावव िय िजन्त्न्त्ध
ध, िम्म्झ
झौिाहरु िथा घोषणापरिः
३.३ अन्त्न्त्ि
❖ अन्त्ििावविय श्र

िं गिि

हािजन्त्ध िं. १६९ (International Labour Organization

Convention No 169)
आददिािी िििामिका ििालहरुलाई अन्त्ििावविय श्र
दे जख िै उिाउदै आएको छ । यि
अिु ोदि गरििकेको छ । यि

िं गििले िि् १९२० को दिक

हािजन्त्धलाई िेपालले २२ अगि २००७

ा

हािजन्त्धलाई अिु ोदि गिे दे िहरुले विकाि प्रवक्रया ा

आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा िुमिजिि गिे, उिीहरुको अमधकािको िक्षा गिे
जिम् ेिािी मलिे ि उिीहरुको अमधकाि हिि् भएको अिथथा ा अमधकािको िक्षा गिव
कािूिी उपाय अपिाउिे, आददिािी िििामिहरुले पवहला दे जख बिोबाि ि भोग गदै
आएको आदद

भूम

ामथ उिीहरुकै थिाम त्ि हुिे कुिालाई िाज्यले

विषयहरु उल्लेख गरिएका छि् । आददिािी िििामिको भूम

ान्त्यिा ददिे िथिा

िा क्षेर ा पाइिे प्राकृमिक

िम्पजत्त िा श्रोिहरु ा उिीहरुको िै अमधकाि हुिे भएकोले आददिािी िििामिको
अमधकािको िक्षा गिव ििकािले कािूिी िथा िं थथागि उपाय अिलम्बि गिे, आददिािी
िििामिहरुको िहभामगिा ा उिीहरुबाटै िञ्चालि हुिे गिी जिक्षा हामिल गिे िािाििण
िाज्यले ियाि गिे लगायिका आददिािी िििामिका अमधकािहरु यि

हािजन्त्धले व्यिथथा

गिे को छ ।
ु
❖ िं यि
िाििं घीय आददिािी िििामिको अमधकाि िम्बन्त्धी घोषणा-पर (United Nation
Declaration Right of Idigenous Peoples-UNDPRIP)
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आददिािी

िििामिहको

अमधकाि

िम्बन्त्धी

ु
िं यि

िाििं घीय

आददिािी िििामिको अमधकाि िं िक्षण िथा िं बद्दवि गिे अको
दथिािेि हो । घोषणापरले आददिािी िििामिहरु

घोषणापर

(UNDRIP)

हत्िपूणव अन्त्ििावविय

ामथ हुिे िबै खाले भेदभािबाट

ु
ि

हुिपु िे, िहअजथित्ि, पािथपारिक लाभ ि पूणव िम् ािको भाििा अिुरुप आदिािी
िििामिको िाज्यिँग आफ्िो िम्बन्त्ध थििन्त्रपूिक
व
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, पृथक पवहचािको िक्षा,

आफ्िो भूम

िा भौगोमलक क्षेरबाट हटाउि िपाउिे, िांथकृमिक ि धाम क
व 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 ि िं यि
िाििं घीय आददिािी िििामिको अमधकाि

िम्बन्त्धी घोषणा-पर (UNDRIP) लाई एक आपि ा परिपूिक प्रािधािको रुप ा हे रिन्त्छ । यि
हािजन्त्ध ि घोषणापरले
थििःपवहचाि, भूम

ु यगिी आददिािी िििामिहरुलाई
ख्

ाििअमधकािहरु िवहि आफ्िो

ि पुख्यौली थलो, िं थकृमि, िा वु हक अमधकाि, िििाको है मियि ा प्राप्त हुिे

आत् मिणवयको अमधकाि, जिक्षा, थिाथथय, िोिगािी लगायि ििै िेिाहरु ा ि ाि अििि प्राप्त गिे
अमधकाि, आफ्िो भाषा ा िूचिा, जिक्षा ि न्त्याय पाउिे अमधकािका िाथै पिा िव ि िहभामगिा िथा
थििन्त्र, पूिक
व
िुिजु चि िह मिको अमधकाि लगायिका अमधकािहरुको िुमिजिि गिुक
व ा िाथै
आददिािी िििामिको िाििैमिक, आमथवक, िा ाजिक ि िांथकृमिक अमधकािको िक्षाको मिजम्ि
िाज्यलाई मिदे जिि गिे को छ ।
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परिच्च्छ
छेद् -४
आयोगको िंगिि िं िचिा, िििजि िथा भौमिक अबथथा
४.१ िंगििात् क िं िचिािः
िेपालको िं विधािको धािा २६१ ि आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ ब ोजि
िििामि आयोग ा

ाििीय अध्यक्षज्यू ि चाि ििा

ाम ला िथा िा ान्त्य प्रिािि

आददिािी

ाििीय िदथयज्यूहरु िहिुभएको छ । िं घीय

न्त्रालयको म मि २०७७/०९/०८ को परबाट आयोगको िं गिि

िं िचिा ि दिबन्त्दी िेरिि परि ािवि िवहि थिीकृि भई प्राप्त भए अिुिाि िािपरांवकि प्रथ
श्रे णीको क च
व ािी िजचि हुिे गिी िम् ा १३ ििाको दिबन्त्दी िहे को

छ । आयोगको ििव ाि

िं गििात् क िं िचिा ि प्रथिाविि िं गििात् क िं िचिा अिुिूची ३ ि ४

ा िाजखएको छ ।

४.२ िििजििः
आयोगको थिीकृि दिबन्त्दी अिुिूची ५

ा ददइएको छ ।

४.३ भौमिक अिथथािः
यि आयोगको कायावलय श्री हल, पुल्चोक ा अिजथथि छ । आयोगको हालिम्

आफ्िै भिि

छै ि । िथपेन्त्िि बृि मडमभिि कायावलय िहे को भििको िल्लो िला ा यि आयोगको कायावलय
िहे को छ । आयोग ा ९ िटा चाि चक्के ििािी िाधि िहे को छ, िि ध्ये एउटा चालु अिथथा ा
छै ि भिे आि िटा चालु अिथथा ा िहे का छि् । त्यिैगिी, आयोग ा ४ िटा चालु अिथथा ा
िहे को ि २ िटा चालु अिथथा ा ििहे को गिी िम् ा ६ िटा
छि् ।
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ोटििाइकल ि ३ िटा थकुटि

परिच्च्छ
छेद् -५
प्रग
प्र
गमि विििण
५.१ आमथक
व बष व २०७७/०७८ को वित्त
त्तीीय विििणिः
आयोगको विमियोजिि कूल िावषवक बिेट रु.३,१५,००,०००/- िहे को मथयो । िि ध्ये चालु
ँ ीगि िफव रु. २४,००,०००/- विमियोिि भएको छ ।
िफव रु.२,९१,००,०००/- ि पूि
विमियोजिि बिेट

ँ ीगि िफव
ध्ये चालु िफव रु. १,९४,७३,९६८/- खचव भएको छ भिे पूि

रु.२०,५४,१०५/- िक
अिुिूची ६

खचव भएको

छ । आयोगको बावषवक बिेट िथा खचवको अिथथा

ा प्रथिुि गरिएको छ भिे विमियोजिि बिेट ि खचवको फाँटिािी अिुिूची ७ ि ८

ा

उल्लेख गरिएको छ ।
५.२ आ.ि. २०७७/०७८

ा िम्म्प
पन्न भएका

ु य कायक्र
ख्
ख्य
व
हरु
रुक
को विििणिः

५.२.१ अन्त्न्त्ि
िवक्रव या िथा छलफलिः
आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ७ (छ)

ु ाय मभर
ा आददिािी िििामि ि द

आमथवक िा िा ाजिक रूप ा पछामड पिे का व्यजिको विकाि ि िििीकिणको लामग वििेष
कायवक्र

ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिी िेपाल ििकाि ि क्ष मिफारिि गिे, (झ)

वहिको िं िक्षण ि िम्िद्दवि गिी उिीहरुको िििीकिणको लामग
गिे ि (ञ)

ु ायको हक
ा ि द

चेििा ूलक कायवक्र

िञ्चालि

ु ायको िििीकिणको
ा िबै प्रकािको िोषणको अन्त्त्य गिे ि आददिािी िििामि ि द

लामग कायवक्र

ििुव ा गिी िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे आयोगको का

किवव्य ि अमधकािको

व्यिथथाहरु उल्लेख गरिएका छि् । उल्लेजखि व्यिथथाहरुको कायावन्त्ियिका लामग आयोगले
केन्त्द्रीय िथा प्रदे िथििीय अन्त्िवक्रवया िथा छलफल कायवक्र को आयोििा गिी आददिािी िििामि
ु ायहरुिँग अन्त्िवक्रवया गिी उिीहरुको ि थया बािे िािकािी
िम्बद्द िं घ िं थथाहरु िथा लजक्षि ि द
मलिे ि आयोगले मिभाउिु पिे भूम काको बािे ा िुझािहरु िं कलि गिे कायव गिे को छ ।
आ.ि.२०७७/७८

ा आयोगबाट भएका अन्त्िवक्रवया िथा छलफल ि यी कायवक्र को उपलजब्ध

मिम्िािुिाि छिः
❖ म मि २०७७/१०/२५

ु ाय िम्बद्द िं घ
ा लमलिपुिको धोविघाट ा आददिािी िििामि ि द

ु / प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुबीच आयोगको परिचय, कायवक्षेर ि भािी
िं गििका प्र ख
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योििा

विषयक

एक

ददिमिय

कायवक्र

िहभागीहरुलाई आयोगको परिचय, का

िं चालि

गरिएको

मथयो । यि

कायवक्र

ा

किवव्य ि अमधकािको बािे ा िुिजु चि गिाईएको मथयो

ु / प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुबाट आयोगको
भिे आददिािी िििामि िं घ िं गििका प्र ख
आगा ी कायवक्र का बािे ा िुझाि प्राप्त भयो ।
❖ म मि २०७७/११/२२ ा लमलिपुिको कुपण्डोलजथथि होटल मग्रििीच ा िं िैधामिक मिकायका
पदामधकारिहरुज्यूहरु,

विश्वविधालयका

प्रा.डा.ज्यूहरु,

ु / प्रमिमिमधज्यूहरुिं ग आयोगको
िं गििका प्र ख

विषय

वििेषज्ञहरु

ि

ििोकाििाला

ौिुदा दििन्त्दी िथा भािी िीमि िथा

कायवक्र का िम्बन्त्ध ा छलफल िथा अन्त्िवक्रवया भयो । यि कायवक्र

ा आयोगको

ौिुदा

दिबन्त्दी ि िं गिि िं िचिाका विषय ा छलफल िथा अन्त्िवक्रवया गिी आयोगको कायवक्षेर एिं
कायविोझको विश्लेषण गिी आयोगका लामग आिश्यक दिबन्त्दी ि िं गिि िं िचिाको खाका
ियाि गरिएको मथयो ।
❖ म मि २०७७/१२/१८

ा प्रदे ि िं. १ को धिाि ा प्रदे ि िं. १ का आददिािी िििामि

ु ाय िम्बद्द िं घ िं गििका प्र ख
ु / प्रमिमिमधहरु एिं ििोकाििालाहरुको िहभामगिा ा
ि द
आददिािी िििामिहरुको हक वहि िं िक्षण िथा आयोगको कायवक्षर
े ि भािी योििा विषय ा
एक अन्त्िवक्रवया कायवक्र को आयोििा गरिएको मथयो । प्रदे ि िं. १ का
ु य न्त्रीज्यूको प्र ख
ु आमिथयिा िथा आयोगका
ख्
कायवक्र

ु , प्रदे ि ििकािका
ा िभा ख

ाििीय

ाििीय अध्यक्षको अध्यक्षिा ा िं चामलि यि

न्त्रीहरु, िांिदहरु, ििप्रमिमिमधहरु, आददिािी िििामि

ु ायका प्रमिमिमधहरुको उपजथथमि मथयो । कायवक्र
िं गिि िथा ि द

ा िहभागीहरुलाई

आयोगको परिचय िथा कायवक्षेरको बािे ा िािकािी गिाउिुका िाथै प्रदे ि ा आददिािी
िििामिहरुको ि थयाहरु, आमथवक, िा ाजिक िथा विकािात् क गमिविमधहरु ा प्रदे िका
आददिािी िििामिहरुको िहभामगिा, हक वहिको िक्षा, आिश्यक स्रोि िाधि लगायिका
विषय ा अन्त्िवक्रवया भयो ।
❖ म मि २०७८/०१/१५

ा लुजम्बिी प्रदे िको बुटिल ा लुजम्ििी प्रदे िका आददिािी िििामि

िम्िन्त्धी ििोकाििाला िं घ िथथाका प्रमिमिमध, आददिािी िििामि उत्थाि िाविय प्रमिष्ठािका
उपाध्यक्ष िथा आददिािी िििामिका क्षेर ा का

गिी िहे का ब्यजिहरुिं ग आददिािी

िििामिको अिथथा ि भािी योििा िम्िन्त्ध ा प्रदे िथििीय छलफल कायवक्र
थथािीय िहका ििप्रमिमिमधहरू ि आददिािी िििामि
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िम्पन्न गरियो ।

हािं घ जिल्ला ि न्त्िय परिषद्का

प्रमिमिमधहरूलाई

आयोगका

िािे ा

िं जक्षप्त

िािकािी

गिाउिुका

िाथै

थथािीय

िहका

ििप्रमिमिमधहरूले आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र हरू ि ािेि गदाव िहयोग पुग्िे कािूिी
िथा िं िैधामिक व्यिथथाका िािे ा प्रि पारियो । कायवक्र

ा आददिािी िििामि

हािं घ ि

त्यि अन्त्िगविका िािीय िं घिं थथाहरूका पदामधकािी/ प्रमिमिमधहरूले आददिािी िििामि लजक्षि
कायवक्र हरू कायावन्त्ियि गिाउि ा थथािीय िहिँगको ि न्त्ियको आिश्यकिा ि

हत्िको

विषय ा

प्रदे िका

छलफल

भयो

।

छलफल

िथा

अन्त्िवक्रवय

कायवक्र बाट

लुजम्बिी

ििप्रमिमधहरू ि आददिािी िििामि िं घ–िथथाका पदामधकािी एिं अमभयन्त्िाहरू िीच िहकायव ि
ि न्त्िय गिे िािाििण मि ावण भयो ।
❖ म मि २०७८/०२/३० दे जख २०७८/०३/०८ िम्

आददिािी िििामिको हक वहि ि

अमधकाि िं िक्षण िथा िं बद्दविका लामग थथािीय िहको िीमिगि िथा कायवक्र गि भूम का
ु /उपप्र ख
ु हरु, अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरु, प्र ख
ु प्रिाकीय अमधकृिहरु,
विषय ा थथािीय िहका प्र ख
ुव ल
आददिािी िििामिका थथािीय िथा प्रदे िथििका िं घ िं गििका प्रमिमिमधहरुिं ग भचअ
ाध्य बाट अन्त्िवक्रवया कायवक्र

िम्पन्न गरियो । कायवक्र बाट आददिािी िििामिको हक

वहि ि अमधकाि िं िक्षण िथा िम्बद्दविका लामग थथािीय िहको

ौिुदा िीमि िथा कायवक्र को

विषय ा िािकािी मलईएको मथयो भिे थथािीय िहले आ.ि.२०७८/०७९ को िावषवक बिेट
मि ावण गदाव आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकाि िं िक्षण िथा िं बद्दविका लामग वििेष
व्यिथथा गिव अिुिोध गरियो । अन्त्िवक्रवया कायवक्र

ा थथािीय िथा प्रदे िथििी आददिािी

ु ायका िं घ िं थथाका प्रमिमिमधहरुबाट िं घ प्रदे ि ििकाि ि थथािीय िहबाट
िििामि ि द
आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकािका विषय ा िीमिगि िथा कायवक्र गि व्यिथथा
गिुप
व िे ि िोको लामग आयोगले वििेष पहल गिव िुझाि प्राप्त भयो ।
❖ २०७८/०३/११ दे जख १४ गिे िम्

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुमलखेल ा 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
अिुिन्त्धाि गिाइएका प्रमििेदि
गरिएको मथयो । कायवक्र

ामथ छलफल गिे उ�ेश्यले एक कायविाला गोष्ठी आयोििा

ा िं थकृमि पयवटि िथा िागरिक उड्डयि

25

न्त्रालयका विज्ञज्यूहरु,

विश्व विBfलयका प्रा.डा.ज्यूहरु, UNICEF

का प्रमिमिमधज्यूहरु ि अन्त्य विषय वििेषज्ञहरुको

िहभामगिा िह्यो ।
कायविाला गोष्ठी ा आददिािी िििामि आयोगको पञ्चिषीय योििा मि ावण अध्ययिको प्रािजम्भक
प्रमििेदि ि आयोगबाट अध्ययि िथा अिुिन्त्धाि गिाइएका विमभन्न विषयहरुको अध्ययिको
प्रमििेदि

ामथ छलफल गिी िुझाि िं कलि गरियो । गोष्ठी ा आददिािी िििामिहरुको अ ूिव

कला िं थकृमिहरु िं िक्षण िथा त्यथिा िं थकृमिहरुलाई विश्व िम्पदा िूची ा िूचीकृि गिे
विषय ा विषय विज्ञबाट प्रथिुिीकिण गरिएको मथयो भिे िो िम्बन्त्ध ा प्राप्त िुझाि िं कलि
गरियो।
ु ि िम्म्ब
५.२.२ अिग
बन्त्न्त्ध
धी कायह
व रु
आ.ि.२०७७/०७८

ु ि िम्म्ब
ा िम्म्प
पन्न अिग
बन्त्न्त्ध
धी

❖ २०७७ िाल चैर १८ गिे आयोगका

ु य
ख्
ख्य

ु य कायह
ु ाि िहे का छि ।
ख्
ख्य
व रु मिम्म्ि
िािि

ाििीय अध्यक्षज्यूको िेित्ृ ि ा िििामि िम्िन्त्धी

िीविि िं ग्राहल मि ावणका लामग आिश्यक िम्भाव्य िम ि प्रामप्तका लामग चन्त्द्रामगिी
िगिपामलका दहचोकको थथलगि अध्ययि भयो । िो अध्ययिका क्र
मलम टे डको
❖ म मि

ा लाफा ग्र ुप

हत्िपूणव िहयोग िहयो ।

२०७७/१२/१९

ऐमिहामिक एिं पुिािाजत्िक

गिे

आयोगका

ाििीय

अध्यक्षज्यूको

िेित्ृ ि ा

हत्िको धिकुटा, भोिपुि ि उदयपुि जिल्लाको मि ािा हुदै

बग्िे िप्तकोिी िददजथथि खुिालुङको थथलगि अध्ययि िथा अिुग ि भएको
अिुग ि ा

धाम क
व ,

ाििीय िदथय ििण िाई,

मथयो ।

ाििीय िदथय िीिा िािा, आयोगका िजचि

ु ायका अगुिाहरुको िहभामगिा
िािेन्त्द्र प्रिाद जघम िे ि थथिीय आददिािी िििामि ि द
िह्यो ।
❖ म मि २०७८/०१/१५ दे जख २१ गिे िम्
ु ि िेह्रथु
इला , पाँचथि, िाप्लेिङ
अिुग ि भयो । अिुग िका क्र
आददिािी

िििामि

ु ाय
ि द

ाििीय िदथय ििण िाईज्यूको िेित्ृ ि ा

जिल्ला ा ििगणिा िम्बन्त्धी प्रचाि प्रिाि कायवको
ु / अध्यक्ष िथा पदामधकािीहरु,
ा थथािीय िहका प्र ख

िम्बद्द
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िं घ

िं गििका

ु /
प्र ख

प्रमिमिमधहरु

एिं

ििोकाििालाहरुिं ग ििगणिा ा आददिािी िििामिको िाथिविक िथयांक उपलब्ध गिाउिे
क्र

ा आउि िक्िे ि थया ि उपयुि मिकािका िम्िन्त्ध ा छलफल

❖ म मि २०७८/०२/३० दे जख २०७८/३/४ गिे िम्

आयोगका

गरियो ।
ाििीय िदथय िीिा

ु ायका वकिोिीहरु
िािाज्यूको िं योिकत्ि ा िुखेि जिल्ला ा बिोबाि गरििहे का िाउटे ि द
ामथ भएको यौि दुव्यविहािको विषय ा िुखेि जिल्लाको गुभावकोट िगिपामलका िडा िं. ९
जथथि िाउटे बथिीको थथलगि अिुग ि/ अध्ययि भयो । अिुग िको क्र
प्रिािि कायावलय, िुखेि ा िाविय

ा जिल्ला

ािि अमधकाि आयोगका पदामधकािीज्यू, िुखेि

ु
ु
जिल्लाका प्र ख
जिल्ला अमधकािीज्यू, वििे न्त्द्रिगि उपह हािगिपामलकाका उपप्र ख
ि
अन्त्य ििप्रमिमिधहरु, िाउटे प्रमिष्ठािका अध्यक्ष, िाउटे

जु खया, पीमडि युििीहरु ि िोकेि

ि आिाि िं थथाका प्रमिमिधहरुिँग भेटघाट िथा छलफल भयो ।
❖ म मि २०७८/०३/०६ दे जख ७ गिे िम्
ु ाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु ि
िेित्ृ ि ा मिन्त्धप

आयोगका

ाििीय िदथय ििण िाईज्यूको

ल
े म्ची क्षेर ा बाढीले पुर्याएको क्षमिको

ु / अध्यक्ष
मिरिक्षण िथा अिुग ि गरियो । अिुग ि ा िांिदज्यूहरु, थथािीय िहका प्र ख
ु ाय िम्बद्द िं घ िं गििका प्र ख
ु /
एिं पदामधकािीज्यूहरु, आददिािी िििामि ि द
प्रमिमिमधहरुिं ग ित्काल िाहि ि पुिथथापिाका िम्बन्त्ध ा छलफल गरियो ।
❖ म मि २०७८/०३/२५ दे जख ३० गिे िम्
उकािको िग्गा

उदयपुिको िेलका िगिपामलकाको कोिी

ि िो िग्गा ा बिोबाि गिे आददिािी िििामि लगायिका थथािीय

िामिन्त्दाहरु िं लग्ि वििाददि क्षेर ि िौिहटको चन्त्द्रपुि िगिपामलका २ जथथि वििाददि
दिुिाि िथिीको अिुग ि कायव िम्पन्न गरियो । आयोगका
थापा गिज्यूको िेित्ृ ि ा गएको

ाििीय अध्यक्ष िा

ाििीय िदथय ििण िाईज्यू ि

बहादुि

ाििीय िदथय

िुयि
व हादुि गुरुङ िवहिको टोलीले थथािीय िहका ििप्रमिमिमध, िाििीमिक दल, आददिािी
ु ायिं ग छलफल िथा अन्त्िवकवया गिे को
िििामि िं घिं थथाका प्रमिमिमधहरु ि पीमडि ि द
मथयो ।
ु न्त्न्त्ध
ययि िथा अिि
धाि िम्म्ब
बन्त्न्त्ध
धी कायह
व रु
रुिःिः
५.२.३ अध्ध्य
आददिािी िििामि ऐि २०७४ को दफा ७ (क), (घ) ि (ङ) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी
ु ायको िम्िन्त्ध ा भएका िीमिगि िथा कािूिी व्यिथथा प्रभािकािी रुप ा
िििामि ि द
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कायावन्त्ियि भए िभएको विषय ा अध्ययि अिुिन्त्धाि गिी चाल्िु पिे कद

िथा गरििु

पिे िुधािका विषय ा िेपाल ििकािलाई िुझाि ददिे, उि दफा (ञ) िँग िम्िजन्त्धि
ु ायको भाषा, मलवप, इमिहाि, िं थकृमि, पिम्पिा, िावहत्य ि कलाको
आददिािी िििामि ि द
अध्ययि अिुिन्त्धाि गिी िं िक्षण एिं विकािका कायवक्र

ििुव ा िवहि िेपाल ििकािलाई

ु ायको िम्िन्त्ध ा
मिफारिि गिे, उि दफा(ि) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि द
िेपाल पक्ष भएको अन्त्ििावविय िजन्त्ध िम्झौिा कायावन्त्ियि भए िभएको अिुग ि गिी िेपाल
ििकािलाई

कायावन्त्ियिका

लामग

आिश्यक

मिफारिि

गिे

िा

िुझाि ददिे, उि

ु ायको भौमिक िथा अभौमिक िं थकृमि
दफा(ण) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि द
िं िक्षण ि िम्बद्दविका मिजम्ि िीविि िं ग्राहलयको थथापिा एिं परिचालिको िम्िन्त्ध ा
िीमि िथा कायवक्र

ििुव ा ि कायावन्त्ियका लामग िेपाल ििकािलाई मिफारिि गिे ि उि

ु ायको उद्ग थथलको खोि अिुिन्त्धाि गिी
दफा(ि) िँग िम्बजन्त्धि आददिािी िििामि ि द
पुिािाजत्िक एिं ऐमिहामिक िं िचिा, िथिु ि थथलहरूको िं िक्षण िथा िम्बद्दवि गिव िेपाल
ििकािलाई मिफारिि गिे व्यिथथालाई आधाि बिाएि विमभन्न िीषवकहरू ा अध्ययि/
अिुिन्त्धाि गिे/गिाउिे कायव िम्पन्न गरियो । यि आ.ि.
अिुिन्त्धाि िम्बन्त्धी कायवहरु अिुिूची ९

ा भए/गिे का अध्ययि िथा

ा ददइएको छ ।

क्षि
ि िीमि िथा कायक्र
व
हरु
रुिःिः
५.३. िेपाल ििकािका िीिै िहबाट िम् न्न आददिािी िििामि लजक्ष
आददबािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा ७ को उपदफा (ङ) ि (थ) अिुिाि
ु ायिं ग िम्िजन्त्धि िीमि िथा कायवक्र
आददिािी िििामि ि द

ि आददिािी िाििामिको

हकवहिको िं िक्षण, िम्िद्दवि ि िििीकिणका लामग िेपाल ििकाि ि अन्त्य िं घ
िं थथाहरुले िं चालि गिे का कायवक्र हरुको कायावन्त्ियिको ि ीक्षा, अिुग ि िथा
गिे व्यिथथा छ । िोही ब ोजि

ूल्याङ्कि

आयोगले विमभन्न थथािीय िह, प्रदे ि ि िं घबाट िञ्चालि

गरिएका कायवक्र हरु ि िीमिगि व्यिथथा ि ेिको अिुग ि गिे कायव गिे को मथयो ।
कोमभड १९ का कािण कमिपय अिुग ि भौमिकरुप ा हुि िकेि । थथलगि अिुग िको
िी ालाई

िि् गिी

ु क
ु भिका िबै थथािीय िहहरुका प्र ख
ु िथा उपप्र ख
ु ज्यूहरु, अध्यक्ष
ल

ु
िथा उपाध्यक्षज्यूहरु प्र ख
प्रिािकीय अमधकृि प्रदे ि िथा थथािीयथििका आददिािी
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ु एिं प्रमिमिमधिँग भचअ
ुव ल
िििामि िम्बध्द िं घिं थथाका प्र ख

ा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 िुमििजचि
गिव ि आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र
विषय ा िबै प्रदे िका

ाििीय

ििुव ा गिव अिुिोध गिे कायव भयो । िो

ु य न्त्रीज्यूहरु िथा
ख्

ु ज्यू अध्यक्षज्यूहरुलाई िं घीय
िहका प्र ख

ाििीय

न्त्रीज्यूहरु एिं थथािीय

ा ला िथा िा ान्त्य प्रिािि

आदिािी िििामि लजक्षि योििा िथा कायवक्र

न्त्रालय

ाफवि

ििुव ा गिव ि आददिािी िििामिको

िहभामगिा िुजचिि गिव पराचाि गरिएको मथयो । उि विषय ा आयोगले परकाि िम् ेलि
ि ेि गिी िञ्चाि

ाध्य

ाफवि िं घ, प्रदे ि ि िबै थथािीय िहलाई आग्रह गर्यो ।

िं घ, प्रदे ि ि थथािीय िहबाट िञ्चालि भएका आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र को
उ�ेश्य, ििेट, कायवक्र

ि अपेजक्षि उपलजव्ध िवहिको विििण िं कलि गिे कायव भईिहे को

छ ि िोही अिुिाि कायवक्र हरुको अिुग ि गिे कायव हुिे गिे को छ । म मि २०७८ भदौ
ु ाका रुप ा विश्लेषण गदाव आमथवक िषव
िान्त्ि मभर आयोग ा प्राप्त विििणलाई ि ि
२०७७/०७८

ा िं घ, प्रदे ि ि थथािीय िहहरु ा आददिािी िििामि लजक्षि कायवक्र हरु

ििुव ा गिे ि कायावन्त्ियि गिे प्रयाि भएको दे जखन्त्छ । िथावप, िथिुगि िूचक िवहि
आददिािी िििामि लजक्षि प्रत्यक्ष बिेट िथा कायवक्र

ििुव ा गिे कायवले अपेजक्षि

प्राथम किा पाउि िकेको यिका लामग आयोगका ििि ि िवक्रय अिुग ि आिश्यक
दे जखएको छ ।
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परिच्च्छ
छेद् -६
आयोगको बैिक
६.१. आयोगको बैिकका

हत्त्ि
िपूणव मिणय
व हरु
रुिःिः

िे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 िुचारुरुप ा िं चालि गिवका मिजम्ि विमभन्न म मि ा बैिक बिी विमभन्न
हत्िपूणव मिणवयहरु अिुिूची १०

मिणवयहरु गिे को छ । आयोगको बैिकका

ा ददइएको छ ।

६.२ पिा ि व बैिकिः
आददिािी िििामि आयोगले आयोगको का

किवव्य ि अमधकािका विषय ा केजन्त्द्रि िही अध्ययि

िथा अिुिन्त्धाि गिुप
व िे विषयका िन्त्दभव ा छलफल िथा िुझाि िं कलि गिे उदे श्यले िम्बजन्त्धि
ु ायको विमभन्न
विज्ञ िथा वििेषज्ञहरु, विश्व विधालयका प्राध्यापकहरु ि आददिािी िििामि ि द
विषय ा अध्ययि गिुव भएका अध्येयिाहरुिं ग पिा िव मलइएको मथयो । उि पिा िव बैिकको
मिणवयहरु अिुिूची ११

ा ददइएको छ ।

व ािी बैिकिः
६ .३ क च
आयोग ा मियम ि क च
व ािी बैिक बथिे, क च
व ािीका गुिािो, ि थयाहरु िुन्ने ि िम्बोधि गिे
व्यिथथा गरिएको छ । आबश्यकिािुिाि

ा. अध्यक्षज्यू ि िदथयज्यूहरुको वििेष आमिथयिा ा

पमि बैिक बथिे गरिएको छ ।
६.४ अन्त्न्त्य
य बि
ै क ा िहभामगिािः
❖ 20th United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues िम्िन्त्धी 19 to 30 April
2021 को Session ा आयोगका

ाििीय अध्यक्षज्यूले िहभामगिा ििाई आयोगको िफवबाट

Statement प्रथिुि गिुभ
व एको मथयो । उि Statement अिुिूची १२
❖ ि य ि य ा विमभन्न
आयोगका

ा ददइएको छ ।

न्त्रालय/ आयोगहरुबाट आयोजिि विमभन्न गोष्ठी/ बैिक आदद ा

ाििीय अध्यक्षज्यू,

ाििीय िदथयज्यूहरु ि आयोगका िजचि ि अमधकृिहरु

िहभागी भई आयोगको धािणा प्रथिुि गरिएको छ ।
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❖ २०७८ अिाि २१ गिे आददिािी िििामि आयोगका अध्यक्ष
थापा गि ि िेपालका लामग अिेमलयाका िािदुि

ाहा वह

ाििीय िा

बहादुि

फेमलमिवट भोल्क बीच

ु ायको
जििाचाि भेट िथा छलफल भयो । छलफलबाट िेपालका आददिामि िििामि ि द
उत्थाि मबकाि िथा िििीकिण गिे िम्बन्त्ध ा आगाम
िहयोग ि िहकायव हुँदै िािे विश्वाि मलइएको छ ।
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ददि ा िेपाल ि अिेमलया बीच

परिच्च्छ
छेद् -७
ु ािो व्व्य
उििु ी िथा गि
यिथथापि
आ.ि. २०७७/०७८
विमभन्न

िञ्चाि

ा उिुिी िथा गुिािोहरु मलजखिरुप ा क

ाध्य बाट

प्रकाजिि

ि ाचािहरु

टे मलफोि

िं ख्या ा प्राप्त भएिा पमि
लगायिका

अिौपचारिक

िं चाि ाध्य हरुबाट प्राप्त िुझािका आधाि ा आददिािी िििामिको हक, वहि ि अमधकाि हिि्
भएको भन्ने िािकािी प्राप्त भएको आधाि ा

आयोगले त्यथिो घटिाका िािे ा िािकािी मलिे

अध्ययि/अिुिन्त्धाि गिे, अिुग ि गिे ि िम्बजन्त्धि मिकाय ा िुझाि ददिे कायव गदै आएको छ ।
यि आ.ि

ा प्राप्त उिुिी िथा गुिािाहरुलाई िं िोधि गिे क्र

ा भए गिे का

ु य
ख्

ु य कायवहरु
ख्

एिं िि् िम्बन्त्ध ा आयोगको िुझाि मिम्िािुिाि िहे को छिः
१.

धिकुटा, भोिपुि ि उदयपुि जिल्लाको मि ािा हुदै बग्िे िप्तकोिी िददजथथि खुिालुङ
ऐमिहामिक धाम क
व एिं पुिािाजत्िक

हत्िको थथल हो । उि क्षेर ा पािी िहाि िञ्चालि

गदाव खुिालुङलाई अिि पिव गई खुिालुङ िै िाि हुि िािे िं भाििा िहे को ि वकिाँि
ु ायको पिम्पिागि धाम क
ि द
व
पवहचाि ा अििोध पुगेको भिी विमभन्न दिाि ि ूहहरुबाट
आिाि उिे पमछ खुिालुङको िं िक्षणको लामग आयोगले वििेष पहल गिव
भएको ा आयोगका

ाग/ गुिािाहरु प्राप्त

ाििीय अध्यक्षज्यूको िेित्ृ ि ा गएको टोलीले म मि २०७७/१२/१९

गिे उि थथािको थथलगि अिुग ि गिे को मथयो ।
अिुग िको क्र

ु ाय ा मबमभन्न म थक िहे को पाइयो ।
ा खुिालुङबािे वकिांिी ि द

अिुिाि दजक्षणबाट उत्ति िािे क्र

न्त्ु द ु

ा वकिांिी पुखावहरु खुिालुङ आईपुगे । प्राग्ऐमिहामिक

काल ा खुिालुङ दे जख उत्ति ा पमबर भूम

मथयो । उत्ति प्रिेि गिव खुिालुङबाहे क अको बाटो

मथएि । अपविर ब्यजिका लामग खुिालुङ खुल्दै िथयो । अपविर ब्यजिले कुिै िीिको आलो
िगि चढाएि िि ि
वकिांि भूम

ि िु4 पािी प्रायजिि् गिे ि बाटो

ागेपमछ

ारै खुिालुङ खुल्थयो ।

ा अपविर क ह
व रु िढ्दै गएपमछ खुिालुङ िददको मभर लुप्त भएको म थक िहे को

पाइयो । वकिांिीहरुको धाम क
व आथथाको केन्त्द्रको रुप ा िहे को खुिालुङ – ख्िा/खुिा भन्नाले
वकिाँिी िभ्यिा अिुिाि बािम्बाि ि लुङ ले ढु �ालाई
िं थकृमि ि

न्त्ु द ु

िं ग िोमडएको छ ।
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ु ायको ध ,व
ििाउछ । यो वकिाँिी ि द

िप्तकोिी िदद ा िहे को खुिालुङको िं िक्षण गदै िल यािायािलाई िाधा िपुग्िे गिी त्यि
क्षेरलाई िांथकृमिक पयवटकीय क्षेरको रुप ा विकाि गरििु पिे, विकाि मि ावणका कायवहरु
िञ्चालि गदाव खुिालुङ ा अिि िपुग्िे गिी गिुप
व िे ि हाल दे जखएको खुिालुङ िाि हुि िक्िे
िम्भाविि ि थयालाई बैकजल्पक उपायहरु अिलम्बि गिी िं िक्षण गिुप
व िे, खुिालुङको ि ग्र
विकाि, िं िक्षण ि िं ि4{g लामग मबकाि िम मि िा गुिीका रुप ा ब्यिजथथि गरििु पिे भन्ने
थथािीयहरुको

ाग िहे को पाइयो । खुिालुङको रुप ा िहे को ढुं गाको कािण िप्तकोिी

िल ागव ा उत्पन्न भैिहे को अििोधलाई हटाउिका लामग िददको बहाबलाई परिििवि गिव िवकिे
विकल्प िहे को दे जखएकोले िोही अिुरुप प्रदे ि ि थथािीय ििकािले आिश्यक पहल गिुव पिे
दे जखएको छ ।
ु ायका युििीहरु
२. िुखेि जिल्ला ा िाउटे ि द

ामथ यौि दुव्यविहाि भएकोले पीमडिलाई

ददलाउि ि दोषीलाई कािबाही गिवको लामग आयोगले पहल गिुप
व िे भन्ने

न्त्याय

ाग/ गुिािाहरु ि

विमभन्न िं चाि ाध्य हरुबाट प्रकाजिि एिं प्रिारिि ि ाचािलाई िं िोधि गिव आयोगका
िदथय िीिा िािाज्यूको िेित्ृ ि ा म मि २०७८/०२/३० दे जख २०७८/०३/०४ िम्

ाििीय
खवटएको

टोलीले उि घटिाको थथलगि अध्ययि/ अिुग ि गिे को मथयो । थथलगि अिुग ि ि
अध्ययिबाट टोलीले मिम्ि अिुिािका अिथथा ि गरििु पिे िुधािका उपायहरु िहेको मिष्कषव
मिकालेको मथयो ।
❖ िाउटे हरु वि� ाि अिथथा ा िै िहिे हो भिे केही िषव पमछ लोप हुिे िम्भाििा दे जखएको हुँदा
िं िक्षण गिे थपि िीमि आिश्यक

िहे को छ । िाउटे िभ्यिा मि ावण ि िं िक्षण गिुव पिे

ु ायको भिपदो िीविि िं ग्राहलय बन्न िक्दछ
दे जखन्त्छ । यो िाउटे िथिी आददिािी ि द
❖ िाउटे िं िक्षण केन्त्द्रको रूप ा आिक्षण क्षेर मिधाविण गिी िाउटे िथकृमि ा दख्खल िगिी मभर
िहे ि आिाि िं िचिा मि ावण गिी बिोबाि िहि बिाउिु पिे दे जखन्त्छ । िाउटे आिक्षण
क्षेरमभर िै उिीहरुको जिक्षा, ददक्षा ि पिम्पिागि िीपको िं िक्षण गदै आय

ूलक कायवक्र

ु ायको प्रिेि ि हथिक्षेप मिषेध
बिाउिु पिे दे जखन्त्छ । िाउटे िथिीलाई पूणरु
व प ा िाह्य ि द
गरििु पिे दे जखन्त्छ ।
ु ायिँग म रिा काय
❖ िाउटे ि द

गिव िाउटे बथिी ा गई

जु खयाहरुिं ग प्रत्यक्ष भेटघाट गिी

उिीहरुलाई व्यिजथथि बिोिाि ि थथायी बिोिािको लामग िह ि बिाई आिश्यक िीमि,
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मि ावण ि कायावन्त्ियिको पहल गिुव पिे दे जखन्त्छ । िाउटे िभ्यिा ि िं िक्षणको बृहि योििा
मि ावण गिी कायावन्त्ियि गिुव िरुिी छ । यही अिथथा ा छोड्िे हो भिे केही िषव पमछ िाउटे
िामि एउटा दन्त्िे कथा बन्न िक्छ ।
३. उदयपुिको िेलका िगिपामलकाको कोिी उकािको िग्गा ि िो िग्गा ा बिोबाि गिे
आददिािी िििामि लगायिका थथािीय िामिन्त्दाहरु ि िौिहटको चन्त्द्रपुि िगिपामलका २
जथथि दिुिाि िथिीको आयोगका
ाििीय िदथय ििण िाईज्यू ि

ाििीय अध्यक्ष िा

ाििीय िदथय िुयव बहादुि गुरुङज्यू िवहिको टोलीले म मि

२०७८/०३/२५ दे जख २०७८/०३/३० िम्
ििप्रमिमिमध,

िाििीमिक

दल,

बहादुि थापा गिज्यूको िेित्ृ ि ा

आददिािी

िििामि

ु ायिं ग छलफल िथा अन्त्िवकवया गिे को मथयो ।
ि द
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थथलगि अिुग ि िथा थथािीय िहका
िं घिं थथाका

प्रमिमिमधहरु ि

पीमडि

परिच्च्छ
छेद् -८
ि थया ि चिु ौिी
८.१ ि थया िथा चिु ौिीिः
८.१.१ िीमिगििः
❖ आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ७(ड)
ु ायको हक अमधकाि उल्लं घि
ि द

ा आददिािी िििामि

भएको अिथथा ा अमधकाि उल्लं घि गिे व्यजि िा

िं थथा विरुद्द उिुिी मलई िो उपि छािविि िथा िहवककाि गिव िम्बजन्त्धि मिकाय ा
मिफारिि गिे व्यिथथा छ । छािविि िथा िहवककाि गिव मिफारिि

ार गिे व्यिथथाले

त्यथिा उिुिीहरु आयोग ा प्राप्त िहुिे ि प्राप्त भएका उिुिीहरु उपि अध्ययि अिुिन्त्धाि
गरिए पमि त्यिको प्रभािकािी कायावन्त्ियि हुि ििकेको अिथथा छ ।
❖ आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ िािी हुँदा विजिि श्रे णीको क च
व ािी आयोगको
िजचि हुिे व्यिथथा भएको ा उि ऐि पूणरु
व प ा कायावन्त्ियि ा आउि िपाउदै िं िोधि
भई िािपरांवकि प्रथ

श्रे णीको क च
व ािी आयोगको िजचि हुिे व्यिथथा गरिएको छ ।

यिले प्रिािमिक वििेषज्ञिा िथा िाय िुझाि मलि ि आयोगको कायविम्पादिलाई
प्रभािकािी बिाउि िवटलिा थवपएको छ ।
❖ अन्त्ििावविय श्र

िम्बन्त्धी

हािजन्त्ध (आइ.एल.ओ.) िं १६९, आददिािी अमधकाि िम्बन्त्धी

ु
िं यि
िाििङ्गीय घोषणापर (UNDRIP) ि िैविक विविधिा िम्बन्त्धी

हािजन्त्धलाई िेपाल

ििकािले अिु ोदि गरििकेको भए पमि त्यि ा व्यिथथा भएका आददिािी िििामिको
अमधकािलाई कायावन्त्ियि गिव िो िम्बन्त्धी आिश्यक कािूि मि ावण हुि ििकेकोले
ु ायको अन्त्ििाविय
आददिािी िििामि ि द

ािि अमधकािलाई प्रब4{ि गिव कदििाई भएको

छ ।
❖ आददिािी िििामिको परिभाषा गिव ि िुजचकृिको लामग ििकािलाई मिफारिि गिवपिे कायव
कदिि भएकोले यिलाई िहि ििाउि कदििाइ छ ।
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८.१.२ िंथथागििः
❖ आयोगको आफ्िै भिि िहुँदा आयोगको दै मिक प्रिािमिक का काि गिव, अमभलेख
व्यिथथापि गिव िथा क च
व ािीहरुलाई उपयुि िािाििण ा का

गिे व्यिथथा गिव ि िेिा

मलि आउिे िेिाग्राहीलाई िेिा प्रदाि गिव कदििाई भएको छ । आददिािी िििामि
आयोगको

प्रदे िथििीय

ि

थथािीय

िहहरुिं ग

िजन्नकट ा

िही

आददिािी

िििामि

ु ायको यथाथव ि थया पवहचाि गिी ि ाधािका लामग प्रयाि गिव कदििाई भइिहे को
ि द
छ ।
ु ाय ैरी प्रिािि
❖ आयोगका क च
व ािीहरु ा दक्षिा अमभबृl4 गिी आददिािी िििामि ि द
िञ्चालि गिव ि आयोगका का कािबाही ा प्रभािकारििा ल्याउिु अको ि थया िथा च ुिौिी
िहे को छ ।
८.१.३ स्र
स्रोोि िाधिगििः
ु ायकहरुको धेिै अपेक्षा छ । िीम ि स्रोि िाधि,
❖ आयोग प्रमि आददिािी िििामि ि द
ु ायले
आयोगको िांगिमिक प्रकृमि अिुरुप दक्ष ि पयावप्त िििजिको अभािको कािण ि द
अपेक्षा गिे अिुिािका का कािबाही िञ्चालि गिव च ुिौिीपूणव िहे को छ ।
❖ आयोगको िावषवक बिेट ा कायवक्र

खचव िीषवक ा बिेटको व्यिथथा िहुँदा आयोगले

ु ायको अपेक्षा पूिा गिव
मलएको लक्ष्य िथा उ�ेश्य पूिा गिव ि आददिािी िििामि ि द
कदििाई भएको छ । आयोगको का

किवव्य ि अमधकाि ब ोजि

आयोगको का

काििाहीलाई िाविय बिेट ा प्राथम किा पाउिे गिी स्रोिको व्यिथथा गिव च ुिौिी दे जखएको
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 ।
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८.१.४ अन्त्न्त्य
यिः
ु ायको हक वहि ि अमधकािको िं िक्षण िथा िं ब4{ि गिव िेपाल
❖ आददिािी िििामि ि द
ििकािका िीिै िह ा िीमिगि िथा िं थथागि ि कायवक्र गि

ूलप्रिाहीकिण गिव ि

ु ाय लजक्षि कायवक्र हरु ा
ििकािी िथा गैिििकािी िििबाट हुिे आददिािी िििामि ि द
एकरुपिा ल्याउि ि दोहोिोपिा हुि िददिे च ुिौिी िहे को छ ।
ु आददिािी ि द
ु ायलाई िा ाजिकीकिण गिी उिीहरुको
❖ िाउटे , कुिुण्डा लगायि लोपन्त् ख
गाि, िाि, कपाि, जिक्षा, थिाथथय, िोिगािी ि ब्यिजथथि ििोिािको व्यिथथा गिव
च ुिौिीपूणव िहे को छ ।
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परिच्च्छ
छेद् -९
मिफारिि ि भािी कायदव दिा
9.१ मिफारिििः
(१)

ि ािेिी

चरिरको

िाविय

िभा ा

आददिािी

िििामिको

प्रमिमिमधत्ि

िुमिजिि

िगरिएकोले िं विधाि िथा िम्बजन्त्धि कािूिको िं िोधि गिी प्रमिमिमधत्ि िुमिजिि
गिाउिे ।
(२)

व्यिथथावपका ा िांिदको मििावचि िथा छिौट (कायवपामलका, न्त्यायपामलका, िं िैधामिक
मिकाय ि िािदूिहरुको मिफारिि)

ा आददिािी िििामिको ि ािुपामिक प्रमिमिमधत्ि

िुमिजिि गिाउि िं विधािको िं िोधि ि कािूिको मि ावण गिे ।
(३)

प्रमिमिमध िभा ि प्रदे ि िभा ा ि ािुपामिक उम् द
े िािको बन्त्द िूची ा आददिािी
मिधाविण ा िै

िििामि प्रमिमिमध अमििायविाको िाथै उम् ेदिािहरुको प्रथाम किाक्र

आददिािी िििामि िििं ख्या अिुपािको प्रमिमिमधत्ि िुमिजिि हुिे गिी प्रथाम किा क्र
मिधाविण गिे कािुिी प्रबन्त्ध म लाउिे ।
(४)

िं विधािको धािा २२२ ि २२३ अिुिाि गिि हुिे गाउँ िभा ि िगििभा ा आददिािी
िििामिको ि ािुपामिक प्रमिमिमधत्िको व्यिथथा गिव हिे क िडा ा

वहला िवहि २

िदथय आददिािी िििामिको प्रमिमिमधत्ि िुमिजिि गिव ि जिल्ला ि न्त्िय िम मि ा
प्रमिमिमधत्ि िुमिजिि गिव िं विधाि िं िोधि गिी कािूि मि ावण गिुप
व िे ।
(५)

िं विधािको धािा ३२ अिुिाि

ािृभाषा ा जिक्षा, ििकािी का कािको

िूचिा

िििामिको

प्राप्त

िििामिलाई
(६)

गिे

आददिािी

अमधकाि

कायावन्त्ियि

ाध्य
गिी

भाषा ि
आददिािी

ािृभाषाको हक ददलाउिे ।

िं विधािको धािा ५६(६) ले व्यिथथा गिे को िं घीय कािूि ब ोजि

आददिािी

िििामिको िा ाजिक िांथकृमिक िं िक्षण, वििेष िं िजक्षि, थिायत्त क्षेर हालिम्
व्यिथथा िभएकोले यथामिघ्र कािूि मि ावण गिी कायावन्त्ियि गिाउिे ।
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(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 उिुिी मलिे, अिुिन्त्धाि
�ु ा दायि गिे आयोगलाई अमधकाि हुिे गिी हालको

गिे ि िम्बजन्त्धि अड्डा अदालि ा

कािूि ा भएको व्यिथथा िं िोधि गिे ।
(८)

आददिािी िििामि आयोग ऐि २०७४ को दफा १८ अिुिाि आयोगको िं गििात् क
िं िचिा आयोगले ियाि िथा िं िोधि गिे अिुिाि हुिे गिी आयोगको िह मि ा विजिि
व ािी आिश्यकिा अिुिाि आयोग
श्रे णीको क च
व ािी ििकािले पिाउिे ि अन्त्य क च
आफैले मियुि गिे गिी विद्ब ाि ऐि िं िोधि गिे ।

(९)

अन्त्ििावविय श्र

िम्बन्त्धी

हािजन्त्ध (आइ.एल.ओ.) िं १६९, आददिािी अमधकाि

ु
िम्बन्त्धी िं यि
िाििं घीय घोषणापर, िैिीक विविधिा िम्बन्त्धी

हािजन्त्ध लगायिले

व्यिथथा गिे को आददिािी िििामिको अमधकािलाई कायावन्त्ियि गिव आिश्यक कािूि
ि कायव योििा मि ावण गिे ।
ु ायको
(१०) उदयपुि, धिकुटा, खोटाङ, िुिििी ि भोिपुिको मि ािा ा अिजथथि वकिाँिी ि द
धाम क
व िथा िाँथकृमिक प्रिीक खुिालुङ लगायिका आददिािी िििामिका िांथकृमिक
व िथा पयवटकीय
िम्पदालाई अििोध होइि विकािको रुप ा मलई िाँथकृमिक, धाम क
विकाि गिव कािूिको मि ावण गिे ।
(११) पुथिौं पुथिादे जख अकावको भमिएको ऐलािी िग्गा ा िथदै आएका ि िग्गा धिीबाट
विमभन्न प्रकािको याििा खेवपिहे का िौिहट जिल्ला, चन्त्द्रपुि िगिपामलका िडा िं २

ा

ु ायलाई
अिजथथि दिुिािहरु िथिा दे ि भिका भूम हीि आददिािी िििामि ि द
आिािको लामग भूम को व्यिथथा गिे ।
(१२) उदयपुि जिल्लाको बेलका िगिपामलकाको कोिी टप्पुका आददिािी िििामि िथा
ु ायले प्रयोग गदै आएको िग्गा ििकािले उमिहरुको
थथािीय ि द
िं थथालाई

ला ो

ि यको

लामग
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भाडा ा

ददिे

मिणवयले

ञ्जुिी वििा व्यापािी

आददिािी

िििामिको

"थििन्त्र,पूि व िुिूचीि ि िह मिको अमधकाि" हिि् भएकोले िम्झौिा िद्द गिी
ु ायको िह मि अिुिाि गिे ।
ि द
(१३) आददिािी िििामिको पिम्पिागि िं थथा (गुथी, बडघि, भेिा आदद) लाई

ान्त्यिा िदददा

पिम्पिागि िं थथाको लोप भई आददिािी िििामिको पवहचाि िं कट ा पिे कोले यी
िं थथाको िं िक्षण ि प्रिद्दवि गिे कािूि बिाउिे ।
(१४) घिे ल ु

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 भूम लाई थििन्त्र
पूिि
व ूचीि िह मि मबिा िाज्यले लोक ागव, हाइड्रोपािि ि िािविमिक भिि िथिा
पूिावधाि मि ावण गिी आददिािी िििामिलाई विथथावपि गिे कोले यथिो कायवलाई िुरुन्त्िै
िोकी उिीहरुको अमधकाि िुमिजिि गिव आिश्यक कािूि मि ावण गिे ।
ु आददिािी िििामिलाई मििःिुल्क थिाथथय, जिक्षा ि
(१६) िाउटे , कुिुण्डा लगायि लोपोन्त् ख
िोिगािीको व्यिथथा िुमिजिि गिी उमिहरुलाई िं िक्षण गिे ।
(१७) आददिािी िििामि आयोगको पदामधकािीको मियुजि, कायवबाही ि आिश्यक कायव
िं िैधामिक परिष�ािा हुिे ि परिषद्को अध्यक्ष प्रधाि न्त्री हुिे िं िैधामिक व्यिथथा
भएकोले आयोग ि ििकािको िम्पकव कायावलय प्रधाि न्त्रीको कायावलय हुिे व्यिथथा
गिे ।
(१८) आददिािी िििामि िम्बन्त्धी अध्ययिको लामग विद्बालयदे जख
पाठ्क्क्र

विश्व विद्बालयिम्

ियाि गिी लागु गिे ।

ु ायलाई
(१९) विगि ा ििै िहका ििकािले कूल ििेटको ३५ प्रमििि बिेट लजक्षि ि द
ु ायको
छु ट्याउिे व्यिथथा हाल कायवन्त्ियि ा िभएको ि उि ििेट लजक्षि ि द
उत्थािका लामग आिश्यक हुिे भएकोले त्यिलाई मििन्त्िििा ददिे ।
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ु ायलाई ि ाि बिाउि आफ्िो आफ्िो पिव ा
(२०) चाँड पिवको विदा ििै ि द

ारै विदा

ददिे ।
(२१) आददिािी

िििामि

प्रमिष्ठािले

पवहचािको

प्र ाणीकिण

आददिािी

िििामि

उत्थाि

िाविय

ारै गिव पाउिे गिी आिश्यक व्यिथथा गिे ।

(२२) आददिािी िििामि पवहचाि ि िं िक्षणको लामग केन्त्द्र, प्रदे ि ि थथािीय िह ा
िं ग्रहालयको व्यिथथा गिे ।
९.२ भािी कायदव दिािः
आददिािी िििामि आयोगले आयोग ा पदामधकािीहरु बहाली भएिं गै पाँच बषवको लामग कायवयोििा
िय गिी िोही ब ोजि

अगामड बढे को छ । योििा अिुिाि आ.ि.२०७७/७८

ा केही

कायवक्र हरु िम्पन्न गरियो । कोमभड १९ को ि थयाले गदाव आयोगले िय गिे का कायवक्र हरु
िञ्चालि गिव िवकएि । आयोगको भािी कायवददिा मिम्ि ब ोजि
(क) िेपालको िं विधािको

िहे को छिः

व ि भाििा िथा आददिािी िििामि आयोग ऐि, २०७४ का

उ�ेश्य हाँमिल गिव पञ्चिषीय िणिैमिक योििा बिाई िदिुरुप कायावन्त्ियि गदै लमगिे
छ ।
(ख) आयोगको आफ्िै भिि िहुँदा दै मिक प्रिािमिक का काि गिव, अमभलेख व्यिथथापि गिव
िथा क च
व ािीहरुलाई उपयुि िािाििण ा का

गिे व्यिथथा गिव ि िेिा मलि आउिे

िेिाग्राहीलाई प्रभािकािी िेिा प्रदाि गिव केन्त्द्र दे जख थथािीय पामलका िम्

आफ्िै भिि

िथा िम्पकव कायावलयको ब्यिथथापि गिी िहि पहुँच ििाइिेछ ।
(ग)

आयोगको ििव ाि िं गिि िं िचिा परिििवि गिी आयोगले प्रथिाि गिे अिुिाि हुिे
ब्यिथथा म लाइिे छ । आयोग ा क च
व ािी व्यिथथापि गदाव आयोगको िह मि ा विजिि
श्रे णीको क च
व ािी आयोगको िजचि ि लेखा अमधकृि िेपाल ििकािले खटाउिे ि अन्त्य
क च
व ािी आिश्यकिा अिुिाि आयोग आफैले मियुि गिे गिी
पहल गरििे छ ।
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ऐि िं िोधि गिव

(घ)

आयोगको अमभलेखालय, पुथिकालय ि 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 अन्त्िवक्रवया गिीिे छ ।
(च)

ु ायिँग िम्बजन्त्धि खजण्डकृि िथयांक िकलि गरििे छ ।
आददिािी िििामि ि द
ु ाय ामथ भएको िबै प्रकािका विभेदहरुको बािे ा अध्ययि
आददिािी िििामि ि द
अिुिन्त्धाि कायवलाई ििि बिाउि िीमिगि परि ािवि िथा स्रोि िाधिको उपलब्धिा
िुमिििाका लामग पहल गरििे छ ।

(छ) आददिािी िििामििँग िम्बजन्त्धि कािूि ि अन्त्ििाविय िजन्त्ध िम्झौिाले व्यिथथा गिे का
प्रािधािहरुको कायावन्त्ियिको अिथथाको बािे ा अिधािणा पर ियाि भएको छ ।
अिको

ददि ा उि

विषय ा

विथिृिरुप ा

विश्लेषणात् क

ढ�बाट

अध्ययि

गिी

कायावन्त्ियि ा ल्याइिे छ ।
(ि)

ु ायको हक वहिको िं िक्षण,
आददिािी िििामि ि द

;Dj4{g

ि ििजिकिणको लामग

िेपाल ििकाि ि अन्त्य िं घ िं थथाले िञ्चालि गिे को चेििा ूलक कायवक्र को ि ीक्षा,
अिुग ि ि
िेिा

ूल्याङ्कि गिे ि िेपाल ििकािका िबै िहहरुलाई िािि ब्यिथथा, विकाि ि

प्रिाह ा

आददिािी

िििामि

ु ायको
ि द

िििामि ैरी िीमि िथा योििा ि कायवक्र

िहभामगिा

िुमििि

गिव आददिािी

ििुव ा गिी कायावन्त्ियि गिव िुझाि ि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
िं घिं थथाहरुिँग िहकायव गदै अजघ बवढिे छ ।
(ञ)

आददिािी िििामि

ामथ हुिे ि भएका विभेदहरुको उिुिी िथा गुिािाहरु िं कलि गिी

उिुिी िथा गुिािाहरुलाई िम्बोधि गरििे छ ।
(ट)

आददिािी

िििामिको

हक,

वहि,

अमधकाि ि

पवहचािका

अध्ययि/अिुिन्त्धाि गिी कायावन्त्ियि ा ल्याइिेछ । यिका लामग
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ियाँ

आय हरुको

िहभामगिा ूलक

प�मिलाई

आत् िाि

गदै

आयोगले

विमभन्न

िाविय

िथा

अन्त्ििाविय

ििोकाििाला

िं घिं थथाहरुिँग ि न्त्िय गिी आयोग अगामड बढ्िे छ ।
(ि)

आयोगले गिे का ििै का

ि परिणा को दथिािेिीकिण िथा प्रकािि गरििे छ ।

(ड)

आयोगको मिफारििलाई िुझािात् क होइि मिदे ििात् क ििाइिेछ ।

(ढ)

िषवभरि ा आददिािी िििामिका अमधकािहरु उलं घि भएको घटिाहरुलाई िं लग्ि गिी
िो को विििण िावषवकरुप ा प्रकािि गिी िाज्यलाई खििदािी गरििेछ ।

(ण)

िाज्यको िीमिमि ावण ि कायावन्त्ियिका मिकायहरु ा आददिािी िििामिको ि ािुपामिक
प्रमिमिमधत्िको अिथथा अध्ययि गरििेछ ि प्रमिमिमधत्िको िुमिजिििाका लामग पहल गरििे
छ ।

(ि)

आददिािी िििामिको ि ग्र अिथथाको अध्ययि गिी आिश्यक िीिी मि ावण ा पहल
गरििे छ ।
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११२९४६

११४,८३०
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२७३

२८
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कास्की, तनहूँ, गोखाा,

लोपोन्मुख

चचतवन
२०

गुरुङ
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२३

चजरे ल

५,७७४

४,८२९

िोलखा र रामेछाप
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१,३२१,९३३

८४६,५५७
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३०
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३१
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८,१४०

३,४५८

तसन्धुली र मकवानपुर
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६९
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लोपोन्मुख
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२४,३३६

१९,५५८

ु ासभा
सं खव

सुहवधा बचित

३५

राई

६२०,००४

१५९,११४

खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा,
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सुरेल

४१

हायु
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४३
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२८७

िोलखा

लोपोन्मुख

२,९२५

१,५२०

तसन्धुली र रामेछाप
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ह्योल्मो
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कुमाल

१२१,१९६

१२,२२२

बाँके, िाङ, नवलपरासी,

तसमान्तकृत
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१६,७८९
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बोटे

१०,३९७
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अतत
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तनहूँ

उियपुर, िाङ, तनहूँ
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४७

माझी
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लोपोन्मुख

४९

हकसान

१,७३९

१,१७८

झापा

लोपोन्मुख

५०

कुिवातडया

३,१८२

झापा, मोरङ, कहपलवस्तु,

लोपोन्मुख

(प्थरकट्टा)

रुपन्िे ही, नवलपरासी

५१

गनगाई

३६,९८८

३,६१२

मोरङ र झापा

तसमान्तकृत

५२

झाँगड

३७,४२४

३३,६५१

सुनसरी र मोरङ

अतत
तसमान्तकृत

तराईका आदिवासी जनजाततहरु

(उराँव)
५३

ताजपुररया

१९,२१३

१८,८११

झापा र मोरङ

तसमान्तकृत

५४

थारू

१,७३७,४७०

१,५२९,८७५

कैलाली, किनपुर, बदिाया,

तसमान्तकृत

बाँके, िाङ, कहपलवस्तु,
रुपन्िे ही, नवलपरासी,
चचतवन, पसाा, बारा, रौतहत,
सप्तरी, उियपुर, सुनसरी,
मोरङ
५५

धानुक

२१९,८०८

(राजवंिी)
५६

तधमाल

२६,२९८

१९,३००

महोत्तरी, धनुषा, तसराह र

अतत

सप्तरी
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५७
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४,८६७

४,३७५
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५८
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११५,२४२
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४९,८५८

मोरङ र झापा

तसमान्तकृत

(कोच)
५९

सतार
(सन्थाल)

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 अनुसूचीको क्र.सं . ६० मा
रानाथारु थप गररएको छ (कानून हकताब व्यवस्था सतमतत, २०७७:२०) ।
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सूचना तथा प्रहवतध इकाई
प्राहवतधक (ना. सु.

नीतत तथा समावेिीकरण

सं र् सं गठन तथा प्रािे चि

इकाई (नायव सुब्बा,

सम्पका समन्वय इकाई

रा.प.तृतीय)

(नायव सुब्बा,
रा.प.अनं.प्रथम)

रा.अनं.प्रथम )
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तस.

पि

श्रे णी/तह
श्रे

समूह

सेवा

नं.

ु ा
मौज ि

पिपूतता

र्ट
र्
टी/बढी

िरबन्न्ि
िी

१

सचचव

रा.प प्रथम

प्रिासन

-

१

१

२

उपसचचव

रा.प

प्रिासन

सा. प्रिासन

१

२

låतीय

१ जना
बढी

३

िाखा अतधकृत

रा.प तृतीय

प्रिासन

सा. प्रिासन

२

२

४

लेखापाल

रा.प.अनं.प्रथम

प्रिासन

लेखा

१

१

५

नायब सुब्वा

रा.प.अनं.प्रथम

प्रिासन

सा. प्रिासन

२

४

२ जना
बढी

६

कम्प्युटर

रा.प.अनं.प्रथम

प्रिासन

सा. प्रिासन

१

१

अपरे टर
७

ह.स.चा.

श्रे णी हवहीन

-

-

२

२

८

का.स.

श्रे णी हवहीन

-

-

३

३

१३

१६

जम्म्म
मा
स्रोतः स्वीकृत िरबन्िी तेररज

नोटः सं र्ीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयको तमतत २०७७/०९/०८ को पत्रबाट प्राप्त सं गठन
सं रचना र िरबन्िीमा एकजना स्वीपरका लातग बजेट व्यवस्था गरी तनयुि गना सहकने व्यवस्था भए बमोचजम
१ जना स्वीपर (श्रे णीहवहहन) को ब्यवस्था गररएको छ भने पिातधकारीज्यूहरुको तनजी सहायक, सवारी चालक
र कायाालय सहयोगीका लातग हविेष व्यवस्था छ ।
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आयोग

पिातधकारी)
जनजातत

जनजातत

स्रोतः आ.व.२०७७/७८ को खचाको र्ाँटवारी

जम्मा

आयोग

आदिवासी

आदिवासी

२२८००००१३(पुँजीगत)

जनजातत

आयोग पिातधकारी

आदिवासी

न ाम

बजेट उप िीषक
ा

२२८००००११३(चालु

२२८००००१३(चालु)

बजेट उप िीषक
ा नं.

३१,५००,०००

२,४००,०००

२२,१००,०००

७,०००,०००

कुल बजेट

२१५३८०७२.४६

२,०५४,१०५.००

१७,२५८,९८८.९६

२२,१४,९७८.५०

तनकासा

आषाढ महहना सम्म्म
मको

ब ाहष क
ा बजेट तथा खचाको अवस्स्थ
था

ु ूची -६
अन स

२१५३८०७२.४६

२,०५४,१०५.००

१७,२५८,९८८.९६

२२,१४,९७८.५०

खचा

आषाढ महहना सम्म्म
मको

९९,७१,९२७.५४

३,४५,८९५.००

४८,४१,०११.०१

४७,८५,०२१.५०

बाँकी
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ु ू च ी -७
अन स
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ु ूची -८
अन स
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ु ी -९
अनूसच
ु न्न्ध
आ.व. २०७७/०७८ मा भएका अध्ध्य
ययन तथा अनस
धान सम्म्ब
बन्न्ध
धी कायह
ा रु
क्र..सं .
क्र

ु न्न्ध
अनस
धान िीषक
ा

ु न्न्ध
अध्ध्य
ययन/ अनस
धानकताा

१

आदिवासी जनजाततको अतधकार सम्वन्धी राहिय तथा

डा. कुन्साङ लामा

अन्तरााहिय कानूनमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु र वतामान

k_yonjan@hotmail.com

अवस्था
२
३

आदिवासी

जनजातत

समुिायका

परम्परागत

सं स्थाहरू

ज्ञानेन्र पुन

(थकाली, मगर र नेवार) को अध्ययन

Pun.gyanendra@gmail.com

गण्डकी प्रिे िका आदिवासी स्थान नाम हविेष

डा. हवष्णु कुमार तसङ्जाली मगर
bisnusinjali@hotmail.com

४
५

लुचम्वनी र गण्डकी प्रिे िका आिीवासी जनजातत समुिायको

प्रततभा पुन

अमूता

Pratibha.pun2017@gmail.com

लुचम्वनी प्रिे िका ऐततहातसक तथा पुराताच्वक स्थलहरू

डा. गोहवन्िप्रसाि थापा
gpthapa@gmail.com

६

प्रिे ि १ को स्थान नाम अध्ययन

डा. तारामचण राई
raitaramani@gmail.com

७
८

भौततक तथा अभौततक (मूता तथा अमूता सांस्कृततक सम्पिा

डा. सोमबािुर तधमाल

सं रक्षणमा जीहवत सं ग्रहालयको औचच्य

dhimal_som@yahoo.com

आदिवासी जनजातत समुिायको समग्र चस्थततको अध्ययन

डा. मुितसं ह लामा तामाङ

योजना

Mukta12@gmail.com

सम्वन्धी अवधारणा पत्र
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ु ूची-१०
अनस
आयोगको बैठकका मह्वपूणा तनणय
ा हरु
२०७७ मार् २१ गते
आदिवासी जनजातत आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू र तीन जना माननीय सिस्यज्यूहरुको पि वहाली । आयोगको
यस वैठकमा आयोगका पिातधकारीज्यूहरुको चजम्मेवारी वाँडर्ाँड गने तनणाय गररयो ।
ु १६ गते
र्ाागन
२०७७ र्
१. आदिवासी जनजातत आयोग नेपालको सं हवधान, २०७२ ले ब्यवस्था गरे को नयाँ आयोग भएको हुँिा
आयोगको नयाँ सांगठतनक सं रचना तनमााण गना आवश्यक भएकोले सो को हवषयमा आमचन्त्रत हवज्ञहरुसँग
छलर्ल गररयो । यस हवषयमा थप परामिा तथा अन्तहकाया गनाका लातग सम्वचन्धत हवषय हवज्ञहरु
सहहत तमतत २०७७ साल र्ागुन २२ गतेका दिन (ितनवार) अन्तहकाया तथा छलर्ल कायाक्रम
आयोजना गने तनणाय गररयो ।
२. आयोगको बाहषाक तथा पिवषीय योजना तजुम
ा ा गने हवषयमा छलर्ल गररयो । साथै, यस हवषयमा
तनणाय नं. १ मा उल्लेचखत तमतत (२०७७ साल र्ागुन २२ गते) मा हुने अन्तहकाया तथा छलर्ल
कायाक्रममा थप छलर्ल तथा परामिा गने तनणाय गररयो ।
३. आयोगको बाहषाक तथा पिवषीय योजना तजुम
ा ा गने हवषयमा आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूबाट कायापत्र
तयारी तथा प्रस्तुतीकरण गने तनणाय गररयो ।
ु २० गते
र्ाागन
२०७७ र्
१.

सं र् र प्रिे िस्तरमा अन्तहकाया, गोष्टी (सरोकारवालाहरुसँग अन्तहकाया, गोष्टी, छलर्ल, सेतमनार बहस)
कायाक्रम िे हायका कायाक्रमहरु गने तनणाय गररयोः

१.१ केन्र/

सं र्मा

लचक्षत

वगा

(आदिवासी

जनजाततका

छाता

सं गठनका

प्रतततनतध,

हवज्ञ,

सरोकारवालाहरु) सँग गोष्टी/ अन्तहक्राया/ छलर्ल/ परामिा गने ।
१.२ प्रिे िस्तरमा लचक्षत वगा (आदिवासी जनजाततका सं र् सं गठनका प्रतततनतध, हवज्ञ वा सरोकारवालाहरु)
सँग गोष्टी/ अन्तहक्राया/ छलर्ल प्र्येक प्रिे िमा 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 पुचस्तका
श्रव्यदृश्य) प्रकािन गने ।

२.२

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

३.

अनुगमन मूल्याङ्कन कायाक्रम िे हाय बमोचजम गने तनणाय गररयोः

३.१

आदिवासी जनजातत लचक्षत कायाक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (सं र्, प्रिे ि र स्थानीय तहमा
सं चातलत कायाक्रम) गने ।

२०७७ चै त्र ५ गते
चालु आ.व.मा कायाक्रम खचा चिषाक नं. २२५२२ मा रकम हवतनयोजन नभएको र कायाक्रम सं चालन गना
पयााप्त समय भएकोले आ.व. २०७७।०७८ को लातग कायाक्रम स्वीकृत गने र सो कायाक्रम सं चालन गना
आवश्यक रकम रु १ करोड ४० लाख हवतनयोजनका लातग सं र्ीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयलाई
अनुरोध गने तनणाय गररयो ।
२०७७ चै त्र १२ गते
१. आदिवासी जनजातत समुिायको गौरवमय इततहास र सं स्कृतत, हक, हहत र अतधकार एवं सििीकरणका
लातग समय समयमा सरसल्लाह तलन, आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गना हवज्ञहरु आवश्यक हुने हुँिा
हवज्ञ ब्यचि एवं सम्वचन्धत सं र् सं स्थाहरुको 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
पुचस्तका एवं आयोगको गततहवतध झल्कने २०७८ सालको क्यालेण्डर छपाई गरी हवतरण गने तनणाय
गररयो ।
३. राहिय जनगणना २०७८ मा आदिवासी जनजातत समुिायको तथ्यांकलाई यथाथापरक वनाउन आवश्यक
भएकोले जनस्तरमा सो सम्वन्धमा सचेतना अहववृl4 गराउन हवधुतीय माध्यमवाट समेत चेतनामूलक
कायाक्रम सं चालन गने तनणाय गररयो ।
४. हकरात धमाको तमथक अनुसार सप्तकोिीमा अवचस्थत खुवालुङका सम्वन्धमा समुिायमा समस्या/ हववाि
तसजाना भएकोले सो सम्वन्धमा स्थलगत अध्ययन/ अनुगमन गरी सम्वचन्धत समुिायसं ग छलर्ल/
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अन्तहक्राया गने तनणाय गररयो साथै पूवी तराईमा अवचस्थत आदिवासी जनजातत समुिायको चस्थततवारे
अध्ययन/ छलर्ल गने तनणाय गररयो ।
५. आदिवासी जनजाततको पहहचान, हक, हहत र अतधकार एवं सििीकरणको लातग आयोगको काम,
कताव्य र

अतधकारका

सम्वन्धमा

लचक्षत समुिाय (आदिवासी

जनजातत समुिाय,

हवज्ञ एवं

सरोकारवालाहरु) सं ग प्रिे ि नं. १ मा गने गरी तनधाारण गरीएको कायाक्रम २०७७ चै त्र १८ गते
सुनसरी चजल्लाको धरानमा सिालन गने तनणाय गररयो ।
६. आदिवासी जनजातत आयोगको वैठक सम्वन्धी ब्यवस्थालाई सुव्यवचस्थत 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 ।
२०७७ चै त्र ३० गते
आदिवासी जनजाततको पहहचान, हक, हहत र अतधकार एवं सििीकरणको लातग आयोगको काम, कताव्य र
अतधकारका सम्वन्धमा लचक्षत समुिाय (आदिवासी जनजातत समुिायका सं र्सं स्थाका प्रतततनतध, हवज्ञ एवं
सरोकारवालाहरु) सं ग गण्डकी प्रिे िमा सिालन गने गरी तनधाारण गररएको प्रिे िस्तरीय कायाक्रम तमतत २०७८
बैिाख ५ गते पोखरामा सिालन गने तनणाय गररयो ।
२०७८ बैसाख ७ गते
20th United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues सम्वन्धी 19 to 30 April 2021 को Session मा
प्रस्तुत गने आयोगको Statement सम्वन्धमा आवश्यकतानुसारको Statement तयार गरी आदिवासी जनजातत
आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गने तनणाय गररयो ।
२०७८ बैसाख ९ गते
१. अध्ययन/ अनुसन्धान सम्बन्धी कायाक्रम िे हाय बमोचजम गने तनणाय गररयोः
१.१

आदिवासी जनजातत समुिायको भौततक तथा अभौततक सं स्कृतत सं रक्षण र सम्व�िानका तनचम्त
जीहवत सं ग्राहलय स्थापना एवं पररचालन सम्वन्धी अवधारणा पत्र तयार गने/ गराउने ।

१.२

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

१.३

आदिवासी

जनजातत

समुिायको

सम्वन्धमा

भएका

नीततगत

कायाान्वयनको अवस्था सम्वन्धी अध्ययन गने/गराउने ।
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तथा

कानूनी

ब्यवस्थाको

१.४

आदिवासी जनजातत समुिायका परम्परागत सं स्थाहरु (Customary self-governing Institutions)
को अध्ययन (थकाली, नेवार र मगर) गने/ गराउने

१.५ आदिवासी जनजातत समुिायको स्थान नाम हविेष अध्ययन (प्रिे ि १) गने/ गराउने ।
१.६

आदिवासी जनजातत समुिायको ऐततहातसक एवं पुराताच्वक स्थलहरुको अध्ययन (लुचम्वनी
प्रिे ि) गने/ गराउने ।

१.७

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

२. यस आयोगको लोगो पाररत गने तनणाय गररयो ।
२०७८ बैसाख ११ गते
२०७८।०१।९ गते वसेको आयोगको बैठकले गरे को तनणाय अनुसारको कायाक्रमहरु मध्ये तनणाय नं.१ को
(ख) र (ग) मा उल्लेचखत चिषाकको कायाक्रम एउटै कायाक्रममा समेहटन सहकने भएको हुँिा िे हाय अनुसारको
कायाक्रम सं िोधन 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 मुख्य ब्यवस्थाहरु र वतामान
अवस्था िीषाकमा अध्ययन गने/गराउने
ख) लुचम्वनी र गण्डकी प्रिे िका आदिवासी जनजातत समुिायको अमूता लोक सं स्कृतत लोक गाथा र लोक
नाटक िीषाकमा अध्ययन गने/ गराउने।
ग)

गण्डकी प्रिे िका स्थाननामहरु र पररवतानः आदिवासीय भाहषक-साँस्कृततक दृह�कोण िीषाकमा अध्ययन
गने/ गराउने ।

२.

२०७८।०१।१० गतेका दिन आयोजना गररएको आदिवासी जनजातत समुिायका हवज्ञहरुसँगको
परामिा बैठकमा आदिवासी जनजातत समुिायको समग्र चस्थततको अध्ययन योजना तनमााण गनुप
ा ने सुझाव
प्राप्त भएको हुँिा उि सुझाव अनुसार आदिवासी जनजातत समुिायको समग्र चस्थततको अध्ययन योजना
(२०७८।०७९-२०८२-०८३) सम्वन्धी अवधारणापत्र तनमााणका लातग अध्ययन गने गराउने तनणाय
गररयो ।
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२०७८ जेष्ट ४ गते
आतथाक वषा २०७८।०७९ को नीतत तथा कायाक्रममा लोपोन्मुख तथा अतत तसमान्तकृत आदिवासी
जनजातत समुिायको सामाचजक, स्वास्थ्य, सुरक्षा कायाक्रम अन्तगात स्वास्थ्य हवमा गराउनका लातग
आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गनाका लातग नेपाल सरकारलाई अनुरोध गने तनणाय गररयो ।
२०७८ जेष्ट ६ गते
(क)

कोतभड १९ ले आदिवासी जनजाततको स्वास्थ्यमा र पुर्याएको र पुर्याउने असर बारे आयोगको
तर्ावाट अनुगमन गने र सरकार तथा समुिायलाई सहयोग एवं सचेत गना गराउन हवतभन्न कायाक्रमहरु
तय गने तनणाय गररयो ।

(ख)

तनणाय नं. (क) को कायाक्रम कायान्वयनको लातग सं चारकमी, स्वास्थ्यकमी, मानव अतधकारवािी र
आदिवासी जनजाततसँग सम्वचन्धत सं र् 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।

२०७८ जेष्ट ९ गते
कोतभड १९ ले ग्रस्त पारे को वतामान अवस्थालाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समुिायमा कोतभड १९ ले
पारे को प्रभाव अनुगमन गना आयोगका माननीय अध्यक्ष रामवहािुर थापामगरज्यू र माननीय सिस्यज्यूहरुको
नेत्ृ वमा स्वास्थ्यकमी, पत्रकार र आदिवासी जनजातत सम्वद्द सं र्सस्थाहरुका पिातधकारी/ प्रतततनतध सहहतको
ु को हवतभन्न स्थानमा अनुगमन गने तनणाय गररयो ।
टोलीले मुलक
२०७८ जेष्ट १८ गते
१. आदिवासी जनजातत आयोग ऐन, २०७४ कायाान्वयनमा आइसकेको, आयोगमा पिातधकारीहरुको
वहाली पश्चात् कोतभड १९ को िोस्रो लहरको कारण आयोगको गततहवतधलाई तसतमत वनाएको अवस्था
र प्रिे िहरुमा वजेट तजुम
ा ा हुँिै गरे को अवस्था समेतलाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समुिायको
सामाचजक, राजनीततक एवं आतथाक उ्थान एवं सिचिकरणका लातग प्रिे िमा रहे का आदिवासी
जनजातत समुिायको जनसं ख्याको आधारमा आ.व २०७८।०७९ को कायाक्रम र वजेट तजुम
ा ाका
लातग सवै प्रिे िका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरुलाई अनुरोध गने तनणाय गररयो ।
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२. कायाक्रम र वजेट तजुम
ा ाको वतामान अवस्थालाई दृह�गत गरी आदिवासी जनजातत समुिायको उ्थान
र सिचिकरणका लातग कायाक्रम सिालन गना उि समुिायहरुसं गको सम्पका र सम्वाि वढाउन
मह्वपूणा हुनेहँि
ु ा यस सम्वन्धमा पूव ा तयारी गने तनणाय गररयो ।
२०७८ जेष्ट २७ गते
१. स्थानीय सरकार आगामी आ.व.२०७८।०७९ को वजेट तथा कायाक्रम तजुम
ा ा गना ब्यस्त छ ।
कोतभड १९ का कारण स्थानीय तहमा नै पुगी समन्वय र सम्पका गना सम्भव निे चखएकोले आदिवासी
जनजातत समुिायको सामाचजक, राजनीततक र आतथाक उ्थान एवं सिचिकरणका लातग लचक्षत
कायाक्रम र बजेटको ब्यवस्थाका लातग स्थानीय तहसँग सम्वाि र सहकाया वढाउन आवश्यक
ुा ल माध्यमवाट ७५३ पतलकाहरुसं ग बैठक आयोजना
िे चखएकोले तमतत २०७८।२।३१ बाट भचअ
गने

तनणाय गररयो ।

२. कायाक्रम कायाान्वयनका लातग तनम्नानुसारका पिातधकारीहरुको सं योजक्वमा कायाक्रम सं चालन गने
तनणाय गररयोः
क)

वाग्मती प्रिे िका लातग आयोगका माननीय अध्यक्ष रामबहािुर थापामगर ।

ख)

प्रिे ि नं. १ र २ का लातग आयोगका सिस्य माननीय िरण राई ।

ग)

गण्डकी र कणााली प्रिे िको लातग आयोगका सिस्य माननीय रीना राना ।

र्)

लुचम्वनी र सुिरु पचश्चम प्रिे िका लातग आयोगका सिस्य माननीय डा. मीन बहिुर श्रीस ।

२०७८ आषाढ ३ गते
१. स्थानीय तहमा वजेट तजुम
ा ा हुँिै गरे को अवस्थालाई दृह�गत गरी स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख,
प्रमुख प्रिासकीय अतधकृत एवं आदिवासी जनजातत सम्व4 सं र् सं गठनका अध्यक्ष एवं प्रतततनतधज्यूसँग
ुा ल माध्यमबाट तमतत २०७८।२।३१ िे चख २०७८।३।०८ गते सम्म सं चालन हुने गरी
भचअ
आयोजना गररएको छलर्ल तथा अन्तहक्राया कायाक्रममा तमतत २०७८।२।३१ िे चख २०७८।३।३
सम्म प्रिे ि नं.१ र प्रिे ि नं.२ का स्थानीय तहसं गको कायाक्रम सम्पन्न भईसकेकोले उि कायाक्रमबाट
प्राप्त सुझावहरु मध्ये तनम्न सुझावहरु आ.व २०७८।०७९ को नीतत तथा कायाक्रम र बजेट मार्ात
सम्वोधन गररदिन स्थानीय तहमा पत्राचार गने तनणाय गररयो ।
क) सम्वचन्धत पातलकामा आदिवासी जनजातत समुिायको जनसं ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातत
समुिाय लचक्षत कायाक्रम तजुम
ा ा गने।
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ख) आदिवासी जनजातत समुिाय लचक्षत कायाक्रमहरु वनाउँ िा र सं चालन गिाा आदिवासी जनजातत
सम्व4 सं र् सं स्थासँग समन्वय गने ।
२. आदिवासी जनजाततको गौरवमय इततहास र सं स्कृततको पहहचान, हक हहतको सं रक्षण र सम्व4{g तथा
आतथाक सामाचजक, राजनीततक, प्रिासतनक दृह�ले पछातड पाररएका आदिवासी जनजातत समुिायको
सििीकरण गना आयोगबाट गराईएको अध्ययनहरु र पिवषीय योजना सम्वन्धमा यस क्षेत्रका
हवज्ञहरुसं ग 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 ।
२०७८ आषाढ २५ गते
रौतहट चजल्ला, चन्रपुर नगरपातलकाको आदिवासी जनजातत समुिाय सं लग्न रहे को भूतम सं वन्धी हववाि र
उियपुर चजल्लाको वेलका नगरपातलकाको स्थानीय आदिवासी समुिाय र स्थानीय सरकारबीच जतमनको उपयोग
तथा सं रक्षणको हवषयमा भएको हववािको अनुगमन छानहवन गरी आदिवासी जनजातत समुिायको हक हहत
सं रक्षण गना आवश्यक भएको हुँिा सो कायाका लातग आयोगका पिातधकारीज्यूहरु र आवश्यक
सो स्थानमा छानहवन/ अनुगमनका लातग खटाउने तनणाय गररयो ।
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कमाचारीहरु

ु ूची -११
अन स
परामि ा बैठकको तनणय
ा
२०७८ बैिाख १० गते
ु ावहरु
तनणय
ा तथा सझ

हवषय
आयोगको काम

•

कताव्य र
अतधकारका

•

अध्ययन तथा

छलर्ल तथा

•

तयार गनुप
ा ने ।

जनजातत

सं हवधान तथा अन्य प्रचतलत कानूनह र UNDRIP, ILO 169 मा

सम्बद्द हवज्ञ/

दिने ।

CEDAW Committee ले पाररत गरे को आदिवासी जनजातत महहलाको
अतधकारको व्यवस्थालाई कायाान्वयनका

लातग अध्ययन

गरी

सरकारलाई तसर्ाररस गने ।
•

आदिवासी जनजाततको Customary Self Government Systems and
Institution लाई

सुझाव सं कलन
गने ।

आदिवासी

सं हवधान सं िोधनका लातग सुझाव

अनुसन्धान
गनुप
ा ने हवषयमा

आयोगले गनुप
ा ने कामको प्राथतमकता सहहतको पिवषीय योजना

उल्लेख भएका व्यवस्था बीच बाचझएका हवषयहरुमा अध्ययन गरी

हवषयमा
केन्रीत रही

सहभातगहरु

Formally Recognize गने

हवषयमा

अध्ययन

अनुसन्धान गने/ गराउने ।
•

आदिवासी जनजाततहरुको प्रथा/सं स्कार मान्िै गिाा Criminalization
को समस्या छ । Decriminalization को लातग आयोगबाट अध्ययन
गराउने ।

•

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

•

नेपालको आदिवासी जनजाततको Profile तयार गने । आदिवासी
जनजाततको हक अतधकारको सं रक्षण र प्रबद्दानका लातग राहिय
तथा अन्तराहिय कानूनहरुले व्यवस्था गरे को

नीततगत हवषय र

्यसको कायाान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गने/ गराउने ।
•

मातृभाषा आन्िोलन र ्यसले राहिय नीततमा पारे को प्रभाव र अवको
बाटो सम्बन्धमा अध्ययन गने/ गराउने

•

आयोगको नयाँ दृह�कोण तयार गना आयोगले जोड दिनुपने हवषय
वा मु�ाहरुमा अध्ययन गरी Concept Paper तयार गने ।
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हविेषज्ञहरु
तथा हवश्व
हवधालयका
डा.प्राध्यापकह
रु र यस
समुिायको
हवतभन्न हवषयमा
अध्ययन
गनेभएका
अध्येयताहरु

ु ूची-१२
अन स
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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