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जातीम बेदबाव य छङ्टवाछङ्टत अन्त्म तथा दङ्झरत अङ्झधकाय प्रवर्द्धनसम्फन्तधी कामधङ्जवङ्झध, 2073 

प्रस्तावना  ् 

नेऩारभा कानङ्टनत् छङ्टवाछङ्टत प्रणारीको अन्त्म बइसकेको बए ताऩङ्झन अन्तधङ्जवश्वास तथा साभाङ्ञजक 
कङ्ट सॊस्कायका अवशेष ङ्जवद्यभान यहेको कायण व्मवहायभा दङ्झरतभाङ्झथ बेदबाव य ङ्जहॊसाजन्तम घटना 
घङ्जटयहेको अवस्था छ । साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा याजनीङ्झतक ङ्जवकास प्रङ्जिमाभा दङ्झरत तथा 
ङ्जऩछङ्झडएका वगधको सहबाङ्झगतारे भात्र भङ्टरङ्टकको सवाधङ्गीण ङ्जवकास सम्बव छ । सफै ङ्जकङ्झसभका जातीम 
बेदबाव उन्तभङ्टरनसम्फन्तधी अन्ततयाधङ्जिम भहासङ्ञन्तध, १९६५ रे  "कानङ्टनका साभङ्ट सफै जातजाङ्झत सभान 
हङ्टनेछन ्। "  बङे्ङ प्रभङ्टख अवधायणाराई आ्भसात ्गयेको छ । नेऩार सन ्१९७१ देङ्ञख नै मस 
अन्ततयाधङ्जिम भहासङ्ञन्तधको ऩऺ याि  बएको य उक्त भहासङ्ञन्तधको प्रावधानराई नेऩारको सॊङ्जवधान य 
जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछङ्टत (कसङ्टय सजाम ) ऐन , २०६८ रे स्वीकाय गयेको छ । नेऩारको 
सॊङ्जवधानको धाया 24 भा छङ्टवाछङ्टत तथा बेदबाव ङ्जवरुर्द्को हकराई भौङ्झरक हकका रूऩभा याखेको छ 
बने  सोही सॊङ्जवधानको धाया 255 भा याङ्जिम दङ्झरत आमोग को व्मवस्था गयेको छ । आङ्झथधक वषध 
073।74 को फजेट वक्तव्मभा प्रधानभन्तत्रीको नेतृ् वभा जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछङ्टत उन्तभङ्टरन 
कामाधन्तवमन उच्चस्तयीम सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयने कङ्ट या उल्रेख बएको सन्तदबधभा ्मस्तो उच्चस्तयीम 
सङ्झभङ्झतको व्मवस्था गनध नेऩार सयकाय, भङ्ञन्तत्रऩङ्चयषद्रे  जातीम बेदबाव य छङ्टवाछङ्टत अन्त्म तथा दङ्झरत 
अङ्झधकाय प्रवर्द्धन सम्फन्तधी कामधङ्जवङ्झध स्वीकृत गयी जायी गयेको छ  । 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मो कामधङ्जवङ्झधको नाभ जातीम बेदबाव य छङ्टवाछङ्टत अन्त्म तथा दङ्झरत 
अङ्झधकाय प्रवर्द्धन सम्फन्तधी कामधङ्जवङ्झध, 2073 यहेकोछ । 

 (2) मो कामधङ्जवङ्झध तङ्टरुन्तत प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२. कामधङ्जवङ्झधको उद्देश्म ्मस कामधङ्जवङ्झधको उद्देश्म देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ । 

क) जातीम बेदबाव य छङ्टवाछङ्टतको अन्त्म तथा दङ्झरतको अङ्झधकाय प्रवर्द्धनका राङ्झग केन्तरदेङ्ञख 
स्थानीमस्तयसम्भ उऩमङ्टक्त सॊमन्तत्र ङ्झनभाधण गने। 

ख) जातीम ङ्जहॊसा , बेदबाव य छङ्टवाछङ्टतको अन्त्मका राङ्झग सफै ऺेत्र य तहभा जातीम 
भूरप्रवाहीकयण हङ्टनेगयी सम्फर्द् सयोकायवारा सफैको सहबाङ्झगताभा कामधमोजना  तजङ्टधभा तथा 
कामाधन्तवमन गने गयाउने । 

ग) जातीम बेदबाव य छङ्टवाछङ्टतको अन्त्मका राङ्झग हारसम्भ प्राप्त उऩरङ्ञधधहरुराई सॊस्थागत गदै 
ङ्जवद्यभान जातीम ङ्जवबेद , असभानता य फङ्ञन्तचतीकयण ङ्झनवायणका राङ्झग ठोस तथा व्मावहाङ्चयक 
कामधिभहरु तम गने। 

घ) कामधमोजनाभा सम्फर्द् ङ्झनकामहरुको अऩन्व य ङ्ञजम्भेवायीऩना ङ्जवकास गनधका राङ्झग मसको 
ङ्झनभाधणका चयणहरुदेङ्ञख नै सहबाङ्झगताभूरक ङ्जवङ्झधको अवरम्फन गने। 
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३. केन्तरीम स्तयभा यहने सॊमन्तत्र ् 

केन्तरीमस्तयभा जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछङ्टतको अन्त्मसम्फन्तधी देहामफभोङ्ञजभका सङ्झभङ्झतहरु 
यहने छन-् 

३.१ उच्चस्तयीम सङ्झभङ्झत ् प्रधानभन्तत्रीको सॊमोजक्वभा देहामफभोङ्ञजभका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु यहेको एक 
उच्चतयीम सङ्झभङ्झत यहने छ  ्

१)  प्रधानभन्तत्री  सॊमोजक  

2) भङ्टख्मसङ्ञचव, नेऩार सयकाय                     सदस्म 

3) अध्मऺ, याङ्जिम दङ्झरत आमोग            सदस्म  
4) व्मवस्थाङ्जऩका-सॊसद्भा प्रङ्झतङ्झनङ्झध्व गने प्रभङ्टख ऩाॉच याजनीङ्झतक दरका तपध फाट  
   दङ्झरत वगधको  प्रङ्झतङ्झनङ्झध्व हङ्टने गयी प्रधानभन्तत्रीफाट तोङ्जकएका ऩाॉचजना        सदस्म 

5) गैयसयकायी ऺेत्रभा दङ्झरत उ्थान, जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछङ्टत अन्त्मका 
 राङ्झग ङ्जिमाशीर यहेका सॊघसॊस्थाभध्मेफाट प्रधानभन्तत्रीफाट तोङ्जकएका कम्तीभा  
  एक जना भङ्जहरा सङ्जहत तीन जना                                     सदस्म 

6) सङ्ञचव, प्रधानभन्तत्री तथा भङ्ञन्तत्रऩङ्चयषद्को कामाधरम (साभाङ्ञजक ङ्जवकास)     सदस्म-सङ्ञचव 
   

3.2 उच्चस्तयीम सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म य अङ्झधकाय् 
जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछङ्टतको अन्त्मसम्फन्तधी याङ्जिम कामधमोजनाको तजङ्टधभा य कामाधन्तवमका राङ्झग 
नेऩार सयकाय तथा दपा ३.३ फभोङ्ञजभको केन्तरीम सभन्तवम सङ्झभङ्झत, सम्फङ्ञन्तधत भन्तत्रारम/ 
ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन तथा सङ्टझाव प्रदान गने काभ, कतधव्म य अङ्झधकाय उच्चस्तयीम 
सङ्झभङ्झतको हङ्टनेछ । 

३.३ केन्तरीम सभन्तवम सङ्झभङ्झत ्नेऩार सयकायका भङ्टख्मसङ्ञचवको सॊमोजक्वभा देहामफभोङ्ञजभको एक 
केन्तरीम सभन्तवम सङ्झभङ्झत यहनेछ  ्

१. भङ्टख्मसङ्ञचव, नेऩार सयकाय   सॊमोजक  

२. सङ्ञचव, सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्तत्रारम        उऩसॊमोजक  

३. सङ्ञचव,  अथध भन्तत्रारम            सदस्म  

४. सङ्ञचव, कानङ्टन, न्तमाम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्तत्रारम        सदस्म  

५. सङ्ञचव,  गहृ भन्तत्रारम             सदस्म  

६. सङ्ञचव, जनसङ्खख्मा तथा वातावयण भन्तत्रारम          सदस्म  

७. सङ्ञचव,  भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाजकल्माण भन्तत्रारम              सदस्म 

८. सङ्ञचव, ङ्ञशऺा भन्तत्रारम                                           सदस्म  

९. सङ्ञचव, श्रभ भन्तत्रारम                       सदस्म  
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१०. सङ्ञचव,  स्वास््म भन्तत्रारम            सदस्म 

११. सङ्ञचव,  याङ्जिम भानव अङ्झधकाय आमोग            सदस्म 

१२. सङ्ञचव, याङ्जिम दङ्झरत आमोग                                                   सदस्म 

१३. सङ्ञचव,  प्रधानभन्तत्री तथा भङ्ञन्तत्रऩङ्चयषद्को कामाधरम (साभाङ्ञजक ङ्जवकास)      सदस्म                                     
१४. सहसङ्ञचव, प्रधानभन्तत्री तथा भङ्ञन्तत्रऩङ्चयषद्को कामाधरम (साभाङ्ञजक ङ्जवकास)  सदस्म-सङ्ञचव 

३.४ केन्तरीम सभन्तवम सङ्झभङ्झतको काभ कतधव्म य अङ्झधकाय ्केन्तरीम सभन्तवम सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म 
य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

क) जातीम बेदबाव य छङ्टवाछङ्टतको अन्त्मका राङ्झग नीङ्झतगत ङ्जवषमभा उच्चस्तयीम सङ्झभङ्झतराई 
सल्राह य सङ्टझाव प्रदान गने । 

ख) कामधमोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गने । 

ग) सयकायी वा गैयसयकायी ऺेत्रफाट दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका राङ्झग 
सञ्चाङ्झरत कामधिभहरुको सभन्तवम गने साथै ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी प्रबावकायी 
कामाधन्तवमनको व्मवस्था गने, गयाउने ।   

घ) जातीम छङ्टवाछङ्टत तथा बेदबावको अवस्था फायेभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अनङ्टगभन गने, 
गयाउने। 

ङ) उच्चस्तयीम सङ्झभङ्झतफाट दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका राङ्झग प्राप्त सङ्टझाव य 
सल्राहको कामाधन्तवमनका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउने।  

च) दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका सम्फन्तधभा देखाऩयेका सभस्माहरु ङ्झनयाकयण 
गने। 

छ) दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका राङ्झग ङ्ञजल्रा सभन्तवम सङ्झभत तथा सम्फङ्ञन्तधत 
ङ्झनकामहरुराई आवश्मक ङ्झनदेशन गने।  

ज) मस्ता व्मङ्ञक्तहरुको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका राङ्झग आवश्मक अन्तम कामध गने। 

 

४. सङ्ञचवारम  ्उच्चस्तयीम सङ्झभङ्झत तथा केन्तरीम सभन्तवम सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको काभ प्रधानभन्तत्री 
तथा भङ्ञन्तत्रऩङ्चयषद्को कामाधरमको साभाङ्ञजक ङ्जवकास शाखारे गनेछ । 

५. ङ्ञजल्रास्तयको सॊमन्तत्र ्ङ्ञजल्रास्तयभा देहामफभोङ्ञजभको जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछङ्टतको 
अन्त्मसम्फन्तधी ङ्ञजल्रा सभन्तवम सङ्झभङ्झत यहनेछ् 

१. प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी सॊमोजक 

२. स्थानीम ङ्जवकास अङ्झधकायी                                सदस्म 

३. ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा अङ्झधकायी                             सदस्म 

४. ङ्ञजल्रा जनस्वास््म प्रभङ्टख                   सदस्म  
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५. ङ्ञजल्रा प्रहयी प्रभङ्टख                        सदस्म  

६. ङ्ञजल्रा सयकायी वङ्जकर                     सदस्म  

७  भङ्जहरा ङ्जवकास अङ्झधकृत                    सदस्म  

8. नेऩार फाय एशोङ्झसएशनका ङ्ञजल्रा अध्मऺ      सदस्म  

9. सॊमोजकरे भनोनमन गयेका ङ्ञजल्राङ्ञस्थत दङ्झरत अङ्झधकाय 
तथा साभाङ्ञजक ऺेत्रभा ङ्जिमाशीर सॊघ-सॊस्थाका प्रभङ्टखहरुभध्मे 

कम्तीभा ३ जना भङ्जहरा सङ्जहत ५ जना           सदस्म  

१0. मोजना अङ्झधकृत, ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाधरम          सदस्म-सङ्ञचव  
५.२ ङ्ञजल्रा सभन्तवम सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म य अङ्झधकाय् ङ्ञजल्रा सभन्तवम सङ्झभङ्झतको काभ कतधव्म 
य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

क) दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका राङ्झग ङ्ञजल्राभा सञ्चाङ्झरत कामधिभको 
प्रबावकायी कामाधन्तवमनको राङ्झग आवश्मक सहमोग , सहजीकयण , सभन्तवम तथा 
अनङ्टगभन गने। 

ख) दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनको राङ्झग स्थानीमस्तयभा प्रचाय प्रसाय य ऩैयवी 
गने। 

ग) दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनको राङ्झग स्थानीम तहभा देखा ऩयेका फाधा 
अवयोध ङ्झनयाकयण गने। 

घ) दङ्झरतहरु उऩयको बेदबावङ्जवरुर्द्को कानङ्टन कामाधन्तवमन गनध सहमोग गने,  गयाउने। 

ङ) दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनको राङ्झग याङ्जिमस्तयभा गनङ्टधऩने कामधको राङ्झग 
याङ्जिम सभन्तवम सङ्झभङ्झतराई ङ्चयऩोङ्जटधङ्ग तथा ऩषृ्ठऩोषण गने । 

च) ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाधरम य इराका प्रहयी कामाधरमभा दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत 
प्रवर्द्धनका राङ्झग छङ्ट टै्ट डेस्क स्थाऩना गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

छ) सम्फङ्ञन्तधत ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ,  नगयऩाङ्झरका य गाॉउ ऩाङ्झरकारे दङ्झरतको हक 
सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका सम्फन्तधभा आ-आफ्नो कामधऺ ेत्रङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरुको ङ्जवषमभा छङ्ट टै अङ्झबरेख याख्न ेय ङ्ञजल्रा सभन्तवम सङ्झभङ्झतसभऺ 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रङ्झतवेदन ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

ज) स्थानीमस्तयभा दङ्झरतको हक सॊयऺण य ङ्जहत प्रवर्द्धनका राङ्झग गनङ्टधऩने आवश्मक 
अन्तम कामध गने। 

६. सङ्झभङ्झतहरुको फैठक य ङ्झनणधमसम्फन्तधी व्मवस्था ्सङ्झभङ्झतहरुको फैठक य ङ्झनणधमसम्फन्तधी व्मवस्था 
देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

क) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको आदेशानङ्टसाय आवश्मकतानङ्टसाय फस्नेछ। 
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ख) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणधम सदस्म-सङ्ञचवर्द्ाया प्रभाङ्ञणत गयी कामाधन्तवमनभा रङ्झगनेछ । 

७ खायेजी य फचाउ  ्

क) जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछत अन्त्म तथा दङ्झरतहरुको अङ्झधकाय प्रवर्द्धन सॊमन्तत्र, २०68 
खायेज गङ्चयएको छ । 

ख) जातीम बेदबाव तथा छङ्टवाछत अन्त्म तथा दङ्झरतहरुको अङ्झधकाय प्रवर्द्धन सॊमन्तत्र, २०68 
फभोङ्ञजभ बए गयेका कामधहरू मसै कामधङ्जवङ्झधफभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ । 

 

 

 

 
 


