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आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण तमति
२०७४।६।२७
सं शोधन गने ऐन
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

सं वि् २०७४ सालको ऐन नं. १९
प्रस्िावना : आदिवासी जनजाति समुिायको गौरवमय इतिहास र सं स्कृतिको पहहचान, हक, हहिको
सं रक्षण र सम्वद्र्धन िथा आदिवासी जनजाति समुिायको सशक्तीकरण गननको लातग आदिवासी
जनजाति आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं हवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजजमको व्यवस्थाहपका–सं सिले
यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे ि–१
प्रारजम्भक
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा :
(क)

हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछन र सो शब्िले कायनवाहक
अध्यक्षलाई समेि जनाउँछ ।

(ख) “आदिवासी जनजाति” भन्नाले आयोगको तसफाररसमा नेपाल सरकारले
िोकेको जाति वा समुिाय सम्झनु पछन ।


केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोतधि ।
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(ग)

“आयोग” भन्नाले सं हवधानको धारा २६१ बमोजजमको आदिवासी जनजाति
आयोग सम्झनु पछन ।

(घ)

“िोहकएको” वा “िोहकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको
तनयममा िोहकएको वा िोहकए बमोजजम सम्झनु पछन ।

(ङ)

“सिस्य” भन्नाले आयोगको सिस्य सम्झनु पछन र सो शब्िले अध्यक्षलाई
समेि जनाउँछ ।

(च)

“सं हवधान” भन्नाले नेपालको सं हवधान सम्झनु पछन ।
पररच्छे ि–२
अध्यक्ष िथा सिस्यको योग्यिा िथा पि ररक्त हुने अवस्था

३.

अध्यक्ष िथा सिस्यको योग्यिा : िे हायको व्यजक्त आयोगको अध्यक्ष िथा सिस्यको पिमा
तनयुक्त हुन योग्य हुनेछ :–
(क)

आदिवासी जनजाति समुिायको हक हहिको सं रक्षण, सम्बद्र्धन िथा
आदिवासी जनजाति समुिायको सशक्तीकरण वा मानव अतधकार वा
कानूनको क्षेत्रमा कम्िीमा िश वषन योगिान गरे को आदिवासी जनजाति,

४.

(ख)

मान्यिा प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट स्नािक उपातध हातसल गरे को,

(ग)

तनयुक्त हुँिाका बखि कुनै राजनीतिक िलको सिस्य नरहे को,

(घ)

पैँ िालीस वषन उमेर पूरा भएको,

(ङ)

उच्च नैतिक चररत्र भएको ।

पि ररक्त हुने अवस्था : िे हायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सिस्यको पि
ररक्त हुनेछ :–
(क)

तनजले राष्ट्रपति समक्ष तलजखि राजीनामा दिएमा,

(ख)

तनजको उमेर पैँ सठ्ठी वषन पूरा भएमा,

2

www.lawcommission.gov.np
(ग)

सं हवधानको धारा २६१ को उपधारा (३) बमोजजमको पिावतध समाप्त
भएमा,

(घ)

तनजको हवरुद्ध सं हवधानको धारा १०१ बमोजजम महातभयोगको प्रस्िाव
पाररि भएमा,

(ङ)

शारीररक वा मानतसक अस्वस्थिाका कारण सेवामा रही कायन सम्पािन
गनन असमथन

रहे को

भनी

सं वैधातनक

पररषद्को

तसफाररस

बमोजजम

राष्ट्रपतिले पिमुक्त गरे मा,
(च)
५.

तनजको मृत्यु भएमा ।

पुनः तनयुजक्त हुन नसक्ने : आयोगमा तनयुक्त अध्यक्ष िथा सिस्यको पुनः तनयुजक्त हुन
सक्ने छै न ।
िर सिस्यलाई अध्यक्षको पिमा तनयुजक्त गनन सहकनेछ र त्यस्िो सिस्य
अध्यक्षको पिमा तनयुक्त भएमा तनजको पिावतध गणना गिान सिस्य भएको अवतधलाई
समेि जोडी गणना गररनेछ ।

६.

अन्य सरकारी सेवामा तनयुजक्त हुन नसक्ने : अध्यक्ष वा सिस्य भइसकेको व्यजक्त अन्य
सरकारी सेवामा

तनयुजक्तका लातग ग्राह्य हुने छै न ।

िर कुनै राजनीतिक पिमा वा कुनै हवषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानतबन गने
वा कुनै हवषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्िव्य वा तसफाररस पेश गने कुनै
पिमा तनयुक्त भई काम गनन यस िफामा ले जखएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मातनने
छै न ।
पररच्छे ि–३
आयोगको काम, किनव्य र अतधकार
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७.

आयोगको काम, किनव्य र अतधकार : आयोगको काम, किनव्य र अतधकार

िे हाय

बमोजजम हुनेछ :–
(क)

आदिवासी जनजाति समुिायको समग्र जस्थतिको अध्ययन गरी ित्सम्बन्धमा
गनुन पने नीतिगि, कानूनी र सं स्थागि सुधारका हवषयमा नेपाल सरकार
समक्ष तसफाररस गने,

(ख)

आदिवासी जनजाति समुिायको हक हहिको सं रक्षण र सम्वद्र्धन िथा
त्यस्िो समुिायको सशक्तीकरणका लातग राहष्ट्रय नीति िथा कायनक्रमको
िजुम
न ा गरी कायानन्वयनका लातग नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गने,

(ग)

आदिवासी जनजाति समुिायको हक हहिको सं रक्षण र सम्वद्र्धन िथा
त्यस्िो समुिायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी
रूपमा कायानन्वयन भए नभएको हवषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी
प्रभावकारी

कायानन्वयन

गनन चाल्नु पने

किमका

सम्बन्धमा

नेपाल

सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ)

आदिवासी जनजाति समुिायको हक हहिको सं रक्षण र सम्वद्र्धन िथा
त्यस्िो समुिायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहे का कानूनी, नीतिगि
िथा सं स्थागि व्यवस्थामा गनुप
न ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई
सुझाव दिने,

(ङ)

आदिवासी

जनजाति

समुिायसँग

सम्बजन्धि

नीति

िथा

कायनक्रम

कायानन्वयनको समीक्षा, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गने,
(च)

आयोगले गरे का तसफाररस वा दिएका सुझाव कायानन्वयनको सम्बन्धमा
अनुगमन गने वा गराउने,
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(छ)

आदिवासी जनजाति समुिायतभत्र आतथनक वा सामाजजक

रूपमा पछातड

परे का व्यजक्तको हवकास र सशक्तीकरणको लातग हवशेष कायनक्रम िजुम
न ा
गरी कायानन्वयन गनन नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गने,
(ज)

आदिवासी जनजाति समुिायतभत्रका हवतभन्न भाषा, तलहप, सं स्कृति, इतिहास,
परम्परा, साहहत्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्िो भाषा, तलहप,
सं स्कृति, इतिहास, परम्परा, साहहत्य, कलाको सं रक्षण र हवकासको लातग
कायनक्रम िजुम
न ा गरी नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने,

(झ)

आदिवासी जनजाति समुिायको हक हहिको सं रक्षण र सम्वद्र्धन िथा
त्यस्िो समुिायको सशक्तीकरणको लातग चेिनामूलक कायनक्रम सञ्चालन
गने,

(ञ)

आदिवासी जनजाति समुिायमा हवद्यमान कुरीति, अन्धहवश्वास िथा सबै
प्रकारको

शोषणको

अन्त्य

गनन

र

आदिवासी

जनजाति

समुिायको

सशक्तीकरणको लातग कायनक्रम िजुम
न ा गरी नेपाल सरकारलाई तसफाररस
गने,
(ट)

आदिवासी जनजाति समुिायमा रहे का परम्परागि सीप, प्रहवतध र हवजशष्ट
ज्ञानको सं रक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यावसाहयक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग
गने,

(ठ)

आदिवासी जनजाति समुिायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्िरानहष्ट्रय
सजन्ध

सम्झौिा

कायनन्वयन

भए

नभएको

अनुगमन

गरी

नेपाल

सरकारलाई कायानन्वयनको लातग आवश्यक तसफाररस गने वा सुझाव दिने,

 केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोतधि ।
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(ड)

आदिवासी जनजाति समुिायको अतधकार उल्लङ्घन गने व्यजक्त वा सं स्थाका
हवरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानतबन िथा िहहककाि गनन
सम्बजन्धि तनकायमा तसफाररस गने,

(ढ)

आदिवासी जनजाति समुिायको पहहचानका सम्बन्धमा हवस्िृि अध्ययन र
अनुसन्धान गरी थर सूचीकृि गनन नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने,

(ण)

आदिवासी जनजाति समुिायको भौतिक, अभौतिक सं स्कृति सं रक्षण र
सम्वद्र्धनका लातग जीहवि सङ्ग्ग्रहालय स्थापना र पररचालनका लातग नीति
िथा कायनक्रम िजुम
न ा गने र कायानन्वयनका लातग नेपाल सरकारलाई
तसफाररस गने,

(ि)

आदिवासी जनजातिको उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्िा
पुरािाजत्वक र ऐतिहातसक सं रचना, वस्िु र स्थलहरूको सं रक्षण र
सम्बद्र्धन गनन नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने,

(थ)

आदिवासी

जनजाति

समुिायको

हक

हहिको

सं रक्षण, सम्बद्र्धन

र

सशक्तीकरणका लातग नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ, सं स्थाहरूले सञ्चालन
गने चेिनामूलक कायनक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गने,
(ि)

आयोगका अध्यक्ष, सिस्य िथा कमनचारीको लातग आचारसं हहिा बनाई
लागू गने,

(ध)
८.

आयोगको वाहषनक योजना र कायनक्रम स्वीकृि गने ।

राय परामशन तलन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य सं वैधातनक
तनकाय, सरकारी कायानलय वा सावनजतनक सं स्थासँग समन्वय गनन िथा परामशन गनन वा
राय तलन सक्नेछ ।
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९.

हवशेषज्ञको सेवा तलन सक्ने : आयोगले यो ऐन र प्रचतलि सङ्घीय कानून बमोजजम
सम्पािन गनुप
न ने कुनै काम आयोगमा कायनरि जनशजक्तबाट सम्पािन हुन नसक्ने भएमा
त्यसको कारण खुलाई प्रचतलि सङ्घीय कानून बमोजजम हवशेषज्ञको सेवा तलन सक्नेछ ।

१०.

सतमति वा कायनिल गठन गनन सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बजन्धि कुनै हवशेष प्रकृतिको
कायन सम्पािन गने प्रयोजनको लातग आयोगले कायानवतध िोकी कुनै सतमति वा कायनिल
गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोजजमको सतमति वा कायनिलको काम वा कायनक्षेत्रगि शिन
त्यस्िो सतमति वा कायनिल गठन गिानका बखि आयोगले तनधानरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोजजम सतमति वा कायनिल गठन गिान सं हवधानमा व्यवस्था
भए बमोजजम समानुपातिक समावेशी तसद्धान्िको आधारमा प्रतितनतधत्व हुन ु पनेछ ।

११.

समन्वय िथा सहकायन गनन सक्ने : आयोगले आवश्यकिा अनुसार सरकारी तनकाय वा
सावनजतनक सं स्थासँग आवश्यक समन्वय िथा सहकायन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे ि–४
आयोगको कायन सञ्चालन

१२.

आयोगको कायानलय : (१) आयोगको कायन सञ्चालनको लातग काठमाडांैै उपत्यकामा
आयोगको कायानलय रहनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकिा अनुसार प्रिे श .........

स्िरमा कायानलय स्थापना

गनन सक्नेछ ।
१३.

आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजजम गनुन पने काम आयोगको बैठकको
तनणनय बमोजजम हुनेछ ।
(२) आयोगको बैठक आवश्यकिा अनुसार अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र
स्थानमा बस्नेछ ।

 केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जझहकएको ।
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(३) आयोगको सजचवले आयोगको बैठक बस्ने तमति, समय र स्थान िोकी
बैठकमा छलफल हुने हवषय सूची सहहिको सूचना बैठक बस्ने समयभन्िा साधारणिया
अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सिस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(४) कुनै सिस्यले उपिफा (३) बमोजजम बैठकमा छलफल हुने हवषय सूचीमा
उजल्लजखि हवषयको अतिररक्त अन्य कुनै हवषयमा छलफल गराउन चाहे मा त्यसरी
छलफल गनन चाहेको हवषय र कारण सहहिको सूचना बैठक बस्नुभन्िा कम्िीमा चौबीस
घण्टा अगावै आयोगको सजचवलाई दिनु पनेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको
सजचवले त्यसको जानकारी सबै सिस्यलाई दिनेछ र सो हवषय आयोगको कायनसूचीमा
परे को मातननेछ ।
(५) उपिफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापतन आयोगको
बैठकमा उपजस्थि सबै सिस्यको सहमतिले हवषय सूचीमा नपरे को हवषयमा पतन छलफल
गरी तनणनय गनन सहकनेछ ।
(६) आयोगमा ित्काल कायम रहे का पचास प्रतिशिभन्िा बढी सिस्य उपजस्थि
भएमा आयोगको बैठकको लातग गणपूरक सङ्ग््या पुगेको मातननेछ ।
(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ ।
(८) आयोगको तनणनय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा अध्यक्षले तनणानयक
मि दिनेछ ।
(९) आयोगको तनणनयको अतभले ख आयोगको सजचवले ियार गरी अध्यक्ष िथा
सिस्यको िस्िखि गराई राख्नेछ ।
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(१०)

नेपाल

तनजामिी

सेवाको

राजपत्रांहकि

प्रथम

श्रे णीको

अतधकृिले

आयोगको सजचवको रुपमा काम गनेछ । त्यस्िो कमनचारी तनयुजक्त नभएसम्म आयोगको
वररष्ठिम् कमनचारीले आयोगको सजचव भई काम गनेछ ।
(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनहवतध आयोगले तनधानरण गरे बमोजजम
हुनेछ ।
१४.

स्वाथन बाजझएमा तनणनय प्रहक्रयामा भाग तलन नहुने : आयोगमा हवचाराधीन कुनै हवषयमा
आयोगको कुनै सिस्यको हहि, सरोकार वा स्वाथन रहे को वा तनजको नजजकको नािेिार
प्रत्यक्ष प्रभाहवि हुने भएमा त्यस्िो सिस्यले आयोगलाई त्यस्िो कुराको पूव न जानकारी दिई
त्यस्िो हवषयमा आयोगबाट गररने तनणनय प्रहक्रयामा भाग तलन सक्ने छै न ।

१५.

कायन हवभाजन : अध्यक्ष र सिस्यको कायन हवभाजन आयोगले िोके बमोजजम हुनेछ ।

१६.

कायनवाहक भई काम गने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पि ररक्त भएमा,  तनज
सं हवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजजम आफ्नो पिको कायनसम्पािन गनन
नपाउने भएमा, हविे श भ्रमणमा गएकोमा वा साि दिनभन्िा बढी समयसम्म तबिामा
रहेकोमा आयोगको वररष्ठिम् सिस्यले आयोगको कायनवाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ ।

१७.

आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपने : कुनै सिस्यको स्थान ररक्त रहे को कारणले मात्र
आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पने छै न ।
............
पररच्छे ि–५
हवहवध

१८.

आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कमनचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक सं रचना र
कमनचारीको िरबन्िी नेपाल सरकारले स्वीकृि गरे बमोजजम हुनेछ ।
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(२) आयोगको कायन सञ्चालनको लातग आवश्यक पने कमनचारी नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराउनेछ ।
१९.

पिीय मयानिा िथा आचरण पालना गनुन पने : (१) आयोगको अध्यक्ष िथा सिस्यले िे हाय
बमोजजमको पिीय मयानिाको पालना गनुन पनेछ :–
(क)

आदिवासी जनजाति समुिायको हक, हहिको सं रक्षण र सम्बद्र्धन गनन िथा
आदिवासी जनजाति समुिायको सशक्तीकरणको लातग स्विन्त्र, तनष्पक्ष र
इमान्िारीपूवक
न आफ्नो पिीय िाहयत्व तनवानह गर्र्नेै,े

(ख)

हवतभन्न जािजाति, समुिाय िथा सम्प्रिाय बीचको सम्बन्धमा खलल् पने
कुनै काम नगने,

(२) आयोगका अध्यक्ष िथा सिस्यले यो ऐन वा प्रचतलि सङ्घीय कानून
बमोजजमको पिीय आचरणको पालना गनुन पनेछ ।
२०.

काम कारबाहीमा सहयोग गनुप
न ने : आयोगले आफ्नो कायन सम्पािनको तसलतसलामा कुनै
तनकाय वा पिातधकारीको सहयोग माग गरे मा त्यस्िो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्िो
तनकाय वा पिातधकारीको किनव्य हुनेछ ।

२१.

कायानन्वयनका लातग लेखी पठाउन सक्ने : कुनै तनकाय वा पिातधकारीले आयोगलाई
आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लातग त्यस्िो तनकाय वा
अतधकारीको िालुक तनकाय वा अतधकारी समक्ष ले खी पठाउन सक्नेछ ।

२२.

वाहषनक प्रतिवेिन : (१) आयोगले आपूmले गरे को काम कारबाहीको वाहषनक प्रतिवेिन
आतथनक वषन समाप्त भएको तमतिले िीन महहनातभत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोजजमको वाहषनक प्रतिवेिनमा अन्य हवषयको अतिररक्त
िे हायका हवषय समेि समावेश गनुन पनेछ :–
(क)

आयोगको वाहषनक कायनक्रमको कायानन्वयनको हववरण िथा लागि
खचन,
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(ख)

आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै तनकायलाई दिएको
तसफाररस िथा सुझावको हववरण,

(ग)

खण्ड (ख) बमोजजमको तसफाररस िथा सुझाव कायानन्वयनको
अवस्था,

(घ)

आयोगको आतथनक िथा भौतिक स्रोि साधन िथा त्यसको
उपयोगको अवस्था,

(ङ)

यस ऐन बमोजजम आयोगले पूरा गनुन पने िाहयत्व तनवानहका
सम्बन्धमा गररएको अन्य काम कारबाहीको हववरण ।

२३.

ँ सम्पकन : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकन रा्िा सङ्घीय मातमला
नेपाल सरकारसग
िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माफनि राख्नु पनेछ ।

२४.

अतधकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजजम आपूmलाई प्राप्त अतधकारमध्ये
आवश्यकिा अनुसार कुनै अतधकार िोहकएको शिनको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गने
गरी अध्यक्ष, सिस्य, नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार, कुनै तनकाय वा स्थानीय सरकारको
कुनै अतधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।

२५. ...........
२६.

असल तनयिले गरे को कामको बचाउ : आयोगका पिातधकारी, कमनचारी वा आयोगले
खटाएको कुनै पतन व्यजक्तले  यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका तनयमहरू बमोजजम
असल तनयिले गरे को कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा तनजहरूउपर कुनै कानूनी
कारबाही चलाइने छै न ।

२७.

तनयम बनाउने अतधकार : (१) यो ऐन कायानन्वयन गनन  आयोगले आवश्यक तनयम
बनाउन सक्नेछ ।
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(२) उपिफा (१) बमोजजम बनाउने तनयममा नेपाल सरकारलाई आतथनक भार वा
िाहयत्व पने हवषय समावेश भएमा आयोगल]  नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको सहमति
तलनु पनेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोजजम आयोगले बनाएको तनयम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन
भएको तमतिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२८.

तनिे जशका बनाउने अतधकार : आयोगले सम्पािन गनुन पने काम सुचारू रूपले सञ्चालन
गनन वा गराउनको लातग यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयमको अधीनमा रही
आवश्यक तनिे जशका बनाउन सक्नेछ ।
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 अनुसूची
..................
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