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आदिवासी जनजाति आयोग तनयमावली, २०७९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि तमति
२०७९।३।३१
आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, 2074 को िफा २७ ले दिएको अतिकार प्रयोग गरी
आदिवासी जनाजाति आयोगले िे हायका तनयमहरु बनाएको छ।

पररच्छे ि-१
प्रारशभिक
१.

सं शिप्त नाम र प्रारभिः (१) यी तनयमहरुको नाम “आदिवासी जनजाति आयोग तनयमावली, २०७9″
रहेको छ।
(२) यो तनयमावली िुरुन्ि प्रारभि हुनेछ।

२.

पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस तनयमावलीमा,(क)

“ऐन’’ िन्नाले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ सभझनु पछथ।

(ख)

“सशिव″ िन्नाले आयोगको सशिव सभझनु पछथ।
पररच्छे ि-२
आयोगको कायथसभपािन कायथववति

३.

आयोगको तनर्थय प्रविया: (१) आयोगले ऐनको िफा ७ र अन्य ववषयमा तनर्थय गनुथ पिाथ िे हायको
ढााँिामा प्रस्िाव पेि गनुथ पनेछ:(क)

ववषय प्रवेि,

(ख)

प्रितलि ऐन, तनयमको व्यवस्र्ा र अन्य प्रासवङ्गक कुरा,

(ग)

प्रस्िाव पेि गनुथ पनाथको कारर्,

(घ)

तनर्थय हुन ु पने ब्यहोरा।

(२) उपतनयम (1) बमोशजम पेि िएको प्रस्िाव आयोगको बैठकमा पेि िए पतछ
आवश्यक छलफल गरी तनर्थय गररनेछ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम प्रस्िावमा छलफल हुाँिा पुनववथिार गनुप
थ ने िई आयोगबाट
पुनः पेि गने गरी तनर्थय िएमा सशिवले पुनः पेि गने व्यवस्र्ा गनुथ पनेछ।
(४) उपतनयम (२) बमोशजम प्रस्िाव स्वीकृि िई तनर्थय िएपतछ सोको अतिलेख राखी
सशिवले कायाथन्वयनको लातग आवश्यक व्यवस्र्ा तमलाउनु पनेछ।
(5) आयोगको तनर्थय प्रविया सभबन्िी अन्य प्रविया आयोगले िोके बमोशजम हुनछ
े ।
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४.

तनरीिर्, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रविया: (१) आयोगले ऐनको िफा ७ को खण्ड (ङ), (ि) र (र्)
बमोशजम तनरीिर्, अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन गिाथ िे हायको आिारमा गरी अनुसूिी-१ बमोशजमको
ढााँिामा अनुगमन प्रतिवेिन ियार गनुथ पनेछ:(क) कायथिमको उद्देश्य, ववषय र प्रकृति,
(ख) सभपन्न गनथ िोवकएको कामको वववरर्,
(ग) सभपादिि कामको वववरर्,
(घ) सभपादिि कामको स्िर,
(ङ) काम सभपन्न गनुप
थ ने समय सीमा,
(ि) सभपन्न हुन बााँकी कामको वववरर्,
(छ) बााँकी काम सभपन्न गनथ लाग्ने समयको अनुमान,
(ज) कायथिमको उपलशब्िको वववरर्,
(झ) अन्य प्रासवङ्गक कुराहरु।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम तनरीिर्, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेिन पेि गनथ
आयोगले टोली खटाउन सक्नेछ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम खवटएको टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेिन सभबन्िमा आयोगले
छलफल गरी आवश्यक तनर्थय गनेछ।

५.

उजुरी सभबन्िी व्यवस्र्ा: (१) ऐनको िफा ७ को खण्ड (ड) बमोशजम कसैले आयोगमा उजुरी दिन
िाहेमा स्वयं उपशस्र्ि िई वा अन्य कुनै पतन माध्यमबाट प्रमार् सवहि अनुसूिी-2 बमोशजमको
ढााँिामा उजुरी दिनु पनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम आयोगमा प्राप्त हुने उजुरी अनुसूिी-३ बमोशजमको ििाथ
वकिाबमा ििाथ गनुथ पनेछ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम ििाथ िएको उजुरी उपर आयोगले आवश्यक ठानेमा
सभबशन्िि व्यशिलाई उपशस्र्ि गराई छलफल गनथ सक्नेछ।
(४) आयोगले उजुरी उपर छानतबन गिाथ िथ्य सङ्कलन र ववश्लेषर् गनेछ।
(५) उजुरीको सत्यिाको परीिर् गनथ आयोगले कुनै सिस्य, कमथिारी वा ववज्ञ खटाउन
सक्नेछ।
(६) उपतनयम (५) बमोशजम खटाइएको कुनै सिस्य, कमथिारी वा ववज्ञले छानतबन गिाथ
स्र्लगि अध्ययन गरी सरोकारवाला िर्ा ववज्ञसाँग छलफल गरी प्रतिवेिन पेि गनुथ पनेछ।
(७) उपतनयम (६) बमोशजम प्राप्त प्रतिवेिन तनर्थयको लातग आयोगको बैठकमा पेि गनुथ
पनेछ।
(८) उपतनयम (७) बमोशजम पेि िएको ववषयमा आयोगले गरे को तसफाररस सवहि त्यस्िो
उजुरी उपर छानतबन िर्ा िहवककाि गनथ सभबशन्िि तनकायमा पठाउनु पनेछ।
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(९) यस तनयम बमोशजम परे को उजुरी पुष्टी हुन नसकेमा आयोगले उजुरी मुल्िवी वा
िामेलीमा राख्ने तनर्थय गनथ सक्नेछ।
६.

आयोगको तसफाररस कायाथन्वयन: (१) आयोगले गरे को तसफाररस सभबशन्िि तनकायले ित्काल
कायाथन्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पनेछ।
(२) आयोगको तसफाररस कायाथन्वयन गनथ नसक्ने िएमा सभबशन्िि तनकायले कारर्
सवहि आयोगमा वफिाथ पठाउनु पनेछ।
(३) उपतनयम (2) बमोशजम वफिाथ आएको तसफाररस उपर आयोगमा छलफल गरी
कायाथन्वयनका लातग त्यस्िो तसफाररस नेपाल सरकार समि तसफाररस गनेछ।
(४) आयोगले गरे को तसफाररस कायाथन्वयन सभबन्िमा आयोगले तनरन्िर अनुगमन
गनेछ।

7.

आदिवासी जनजातिको जाति वा समुिाय तसफाररस प्रविया : (१) आदिवासी जनजातिको जाति वा
समुिाय तसफाररस गनथका लातग आयोगले िे हाय बमोशजमको सतमति गठन गनथ सक्नेछ:(क)

आयोगले िोकेको सिस्य

(ख)

आयोगले मनोनयन गरे को इतिहासववद् वा सं स्कृतिववद्
एक जना

(ग)

आयोगले मनोनयन गरे को मानविास्त्री वा समाजिास्त्री
एक जना

(घ) आयोगले मनोनयन गरे को िाषाववज्ञ एक जना
(ङ)

आयोगले िोकेको आयोगको राजपत्रावङ्कि कमथिारी

-सं योजक
-सिस्य
-सिस्य
-सिस्य
-सिस्य-सशिव

(२) उपतनयम (१) को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोशजमको सिस्य हुन मान्यिा प्राप्त
ववश्वववद्यालयबाट सभबशन्िि ववषयमा कभिीमा स्नािकोतर र उपाति हातसल गरी सभबशन्िि िेत्रमा
न्यूनिम िि वषथ अध्ययन अनुसन्िान गरी ववज्ञिा हातसल गरे को हुन ु पनेछ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजमको सतमतिले आफ्नो मािृिाषा र परभपरा, रीतिररवाज, छु ट्टै
सांस्कृतिक पवहिान र सामाशजक सं रिना िर्ा तलशखि वा अतलशखि इतिहास िएको आिारमा
आदिवासी जनजातिको जाति वा समुिायको रुपमा िोक्न तसफाररस सवहिको प्रतिवेिन आयोगले
िोकेको समय सीमा तित्र आयोगमा पेि गनुथ पनेछ।
८.

र्र सूिीकृि गने प्रविया: (1) ऐनको िफा ७ को खण्ड (ढ) को प्रयोजनको लातग आयोगले
आदिवासी जनजाति समुिायको र्र सूिीकृि गनथ आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकार समि
तसफाररस गनुथ पनेछ।
स्पष्टीकरर्: यस उपतनयमको प्रयोजनको लातग “र्र’’ िन्नाले एउटै जाति तित्रका मूल कुल
परभपराबाट सन्िान–िरसन्िान हुाँिै आएको उपनाम वा वं िानुगि उप–पि सभझनु पछथ र सो िब्िले
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कुनै जाति वा समुिायतित्रका स्र्ान, पेिा, पि, िाषा–िाषी आदिका आिारमा शिनारी प्राप्त गरे का
ववतिन्न समूहलाई समेि जनाउाँछ।
(2) उपतनयम (1) बमोशजम अध्ययन अनुसन्िान गिाथ आयोगले िे हायको प्रविया
अवलभवन गनेछ:(क) तनशिि समयावति िोकी आिार खुलाई र्र सूिीकरर् गनथ आदिवासी
जनजातिसाँग सभबशन्िि जातिगि सङ्घ, सं स्र्ा र समुिायबाट तसफाररस
सवहिको तनवेिन आव्हान गने,
(ख) खण्ड (क) बमोशजम प्राप्त तनवेिन उपर आवश्यक अध्ययन, अनुसन्िान िर्ा
छानतबन गने,
(ग) सभबशन्िि िेत्रका वविेषज्ञसाँग छलफल गनथ सक्ने,
(घ) आयोगले उपयुि ठहर्याएको अन्य प्रविया अवलभबन गनथ सक्ने।
९.

रर्नीतिक योजना बनाउन सक्ने: आयोगले आवतिक रर्नीतिक योजना बनाई कायाथन्वयन गनथ
सक्नेछ।
पररच्छे ि-3
ववववि

१0. सशिवको काम, किथव्य र अतिकार: (१) अध्यिको समन्वय, तनिे िन र तनयन्त्रर्मा रही आयोगको
प्रिासतनक कायथ सञ्चालन गनुथ सशिवको प्रमुख किथव्य हुनेछ।
(२) ऐनको िफा १३ िर्ा उपतनयम (१) मा ले शखए बाहेक सशिवको काम, किथव्य र
अतिकार िे हाय बमोशजम हुनछ
े :(क) आयोगको प्रिासकीय प्रमुखको है तसयिले नेपाल सरकारका कायाथलय,
नागररक समाज र सभबद्ध अन्य तनकायसाँग आयोगको िफथबाट सभपकथ
कायम गने, गराउने,
(ख) आयोगको आतर्थक प्रिासन सभबन्िी कायथको तनिे िन, तनयन्त्रर् र सञ्चालन
गने, गराउने,
(ग) आफू मािहिका कमथिारीको कायथवविाजन, रे खिे ख, तनयन्त्रर् र समन्वय
गने, गराउने,
(घ) आयोगको कामसाँग सभबशन्िि ववषयमा अध्ययन, अनुसन्िान गने, गराउने,
(ङ) आयोगको बैठकको तनर्थय पुशस्िका तलवपबद्ध गने र सुरशिि राख्ने व्यवस्र्ा
गने,
(ि) आयोगको तनर्थय कायाथन्वयन गने, गराउने,
(छ) आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरी तनवेिन ििाथ गने, गराउने,
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(ज) वावषथक कायथिमको मस्यौिा ियार गरी स्वीकृतिका लातग आयोगमा पेि
गने,
(झ) आयोगका कमथिारीहरुको वृशतर  ववकास र िमिा अतिवृवद्ध सभबन्िी
कायथिम सञ्चालन गने, गराउने,
(ञ) आयोगबाट स्वीकृि कायथिमको कायाथन्वयन, तनरीिर्, अनुगमन, मूल्याङ्कन
र समीिा सभबन्िी कायथ गने, गराउने,
(ट) आयोगबाट स्वीकृि कायथिम कायाथन्वयन गने, गराउने,
(ठ) आयोगले िोकेको आयोगसाँग सभबशन्िि अन्य काम गने, गराउने।
(३) उपतनयम (१) र (२) बमोशजम प्राप्त अतिकार मध्ये सशिवले कुनै अतिकार
आयोगका अतिकृिस्िरका कमथिारीलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ।
11. गोप्य राख्नु पने: आयोगले कानून बमोशजम गोप्य राख्नु पने कुराहरु गोप्य राख्नु पनेछ।
१2. वविेषज्ञको सेवा तलन सक्ने: आयोगले कुनै काम सभपािन गिाथ आवश्यक ठानेमा कुनै ववषयको
ववज्ञको सेवा तलन वा अवैितनक रुपमा काममा लगाउन सक्नेछ।
१3. अतिकार प्रत्यायोजन समाप्त हुन:े (1) ऐनको िफा 24 बमोशजम आयोगले अतिकार प्रत्यायोजन
गरे को ववषयको काम समाप्त िएपतछ त्यस्िो अतिकार प्रत्यायोजन स्वि: समाप्त िएको मातननेछ।
(2) उपतनयम (1) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए िापतन त्यसरी प्रत्यायोशजि अतिकार
आयोगले जुनसुकै समयमा वफिाथ तलन सक्नेछ।
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अनुसूिी-१
(तनयम ४ को उपतनयम (1) साँग सभबशन्िि)
अनुगमन प्रतिवेिनको ढााँिा
(क) अग्रपृष्ठ
(1) अनुगमनको ववषय :
(2) अनुगमन टोली :
(3) अनुगमन गरे को तमति :
(4) प्रतिवेिन बुझाएको तमति :
(ख) प्रतिवेिनमा समावेि हुन ु पने ववषय
(१) पृष्ठिूतम :
(२) उद्देश्य :
(३) अनुगमनमा पाइएका िथ्य िर्ा सूिना :
(४) अनुगमनको वववरर् :
(५) अनुगमनको समयमा छलफल हुाँिाको उपशस्र्ति र प्रतिविया :
(६) अनुगमन टोलीको तनष्कषथ :

6

www.lawcommission.gov.np
अनुसूिी-२
(तनयम ५ को उपतनयम (१) साँग सभबशन्िि)
आयोगमा दिने उजुरी तनवेिनको ढााँिा
श्री आदिवासी जनजाति आयोग,
................. ..................।
ववषयः- आवश्यक कारबाही गरी पाउाँ।
महोिय
म तनवेिक िे हायको वववरर् खोली उजुरी तनवेिन गिथछु। तनवेिन बमोशजम आवश्यक
कारबाही गरी पाउाँ।

(1) घटनाको सं शिप्त व्यहोराः ...
(2) कारबाही गनथ माग िाबी गरे को ववषय र सो सभबन्िमा िएको कानूनी व्यवस्र्ाः
(3) उजुरीकिाथ वा पीतडिलाई परे को िारीररक, मानतसक र अन्य असर ...
(4) उजुरीसाँग सभबशन्िि सं लग्न प्रमार् कागजािहरुको प्रतितलवप
(क)

नागररकिाको प्रमार् पत्रको प्रतितलवप ............................... १

(ख)

तलखि वा ििी प्रमार्को प्रतितलवप .................................. १

(ग)

सािी िए तनजको नागररकिाको प्रतितलवप .......................... १

(घ)

अन्य आवश्यक प्रमार्

(५) आयोगबाट सहयोग मातगएको ब्यहोरा:
मातर् लेशखएको ब्यहोरा ठीक सााँिो हो। झुठ्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँला बुझाउाँला।

उजुरीकिाथ/तनवेिक
िस्िखि:
नाम, र्रः
ना.प्र.प.नं.:
ठे गानाः
मोबाइल नं.:
तमतिः
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अनुसूिी-३
(तनयम ५ को उपतनयम (२) साँग सभबशन्िि)
उजुरी ििाथ वकिाबको ढााँिा
ििाथ नं.

ििाथ

उजुरीकिाथको

उजुरीको

उजुरी तनवेिन

अन्य तनकायमा

तमति

नाम, र्र र

सं शिप्त

बुशझतलनेको सही

तसफाररस गररएको

विन

ब्यहोरा

िएमा तसफाररस
गररएको तनकाय र
तमति
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