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दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक,२०७७ 

प्रस्तावर्ााः हरेक व्यक्तिको मार्वीय मयानदा र व्यक्तिगत अलधकारमा समार्ता हरु्े मान्यतािाई आत्मसाथ गदै 
मार्व अलधकार र मौलिक हकको संरक्षण गर्न तथा दलित मालथ हरु्े छुवाछुत र सवै प्रकारका ववभेदको 
अन्त गरी दलित समदुायका व्यक्तिहरुिाई सशक्तिकरणको माध्यमबाट राज्यमा मूिप्रवाहीकरण गर्न र 
समावेशीकरण तथा क्षमता अलभवकृ्तध्द िगायतका ववलभन्न अवसर सजृर्ा गरे् सम्बन्धमा समयार्कुुि व्यवस्था 
गर्न वाञ्छर्ीय भएकािे,  

सदूुरपक्तिम प्रदेश सभािे यो ऐर् बर्ाएको छ । 
  पररच्छेद -१  

प्रारक्तम्भक 
१. संक्तक्षप्त र्ाम, प्रारम्भ र ववस्ताराः  (१) यस ऐर्को र्ाम “दलित सशक्तिकरण ऐर्, २०७७” रहेको 

छ। 
(२) यो ऐर् सदूुरपक्तिम प्रदेशभर तरुुन्त प्रारम्भ हरु्छे । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन र्िागेमा यस ऐर्मााः- 
(क) "संवहता" भन्नािे मिुकुी अपराध संवहता,२०७४ िार्न सम्झर्पुछन । 
(ख) "दलित" भन्नािे राविय दलित आयोगिे सचुीकृत गरेका जातजाती र सूक्तचकृत बाहेकका हकमा 

सम्बक्तन्धत स्थार्ीय लर्कायको लसफाररसमा क्तजल्िा प्रशासर् कायानियबाट दलित भर्ी प्रमाक्तणत 
जातजातीिार्न सम्झर्पुछन । 

(ग) "जालतय भेदभाव तथा छुवाछुत" भन्नािे जालतय तथा अन्य सामाक्तजक छुवाछुत र भेदभाव (कसरु 
र सजाय) ऐर्, २०६८ को  दफा ४ बमोक्तजमको कायन सम्झर्पुछन । 

(घ) "सावनजलर्क स्थि" भन्नािे सरकारी वा गैरसरकारी कायानिय ,शैक्तक्षक वा औद्योलगक प्रलतष्ठार्, 
मठ मक्तन्दर, प्राक्तचर् स्मारक सावनजलर्क स्थि पावट-पौवा, धारा, र्र्ार, कंुवा, पोखरी, चौतारी, 
सडक वा बाटो, सावनजलर्क रहेका स्थार् सम्झर्पुछन र सो शव्दिे सावनजलर्क रुपमा वस्त ुवा 
सेवा ववक्री ववतरण गरे् अन्य कुर्ैपलर् स्थार् समेतिार्न जर्ाउँर्ेछ । 

(ङ) "सावनजलर्क सेवा" भन्नािे सरकारी वा गैरसरकारी कायानिय, सावनजलर्क संस्था, यातायात, 
औद्योलगक  वा शैक्तक्षक प्रलतष्ठार्, कम्पर्ी, फमन, पसि, होटि, ररसोटन, िज, रेषु्टरेन्ट, क्याफे, 
लसर्ेमा हि वा र्ाचघर सम्झर्पुछन र सो शव्दिे कुर्पैलर् सरकारी वा गैर सरकारी लर्कायबाट 
प्रदार् गररर्े सावनजलर्क प्रयोग वा उपयोगका सेवा र सवुवधा समेतिार्न जर्ाउर्ेछ । 

(च) "सावनजलर्क समारोह" भन्नािे सावनजलर्क रुपमा आयोजर्ा गररएको भोज भतेर, पजुापाठ, यज्ञ, 
अनु्नष्ठार्, जन्म, न्वारर्, अन्नप्रासर्, वववाह, मतृ्य ुजस्ता जरु्सकैु प्रकारका धालमनक, सामाक्तजक वा 
सास्कृलतक समारोह सम्झर्पुछन । 

(छ) "सावनजलर्क पद धारणा गरेका व्यक्ति" भन्नािे संववधार्, अन्य प्रचलित कारू्र् वा सम्वक्तन्धत 
लर्काय वा अलधकारीको लर्णनय वा आदेश बमोक्तजम कुर्ै सावनजलर्क अक्तततयारी प्रयोग गर्न पाउर् े
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वा कुर्ै कतनव्य पािर् गर्ुनपरे् वा दावयत्व लर्वानह गर्ुनपरे् पदमा बहाि रहेका पदालधकारी वा 
कमनचारी समेतिार्न जर्ाउर्ेछ । 

(ज) "ववकास सलमलत" भन्नािे दफा ९ बमोक्तजम गठर् हरु्े दलित सशक्तिकरण तथा ववकास सलमलत 
सम्झर् ुपछन । 

(झ) "तोवकएको" वा तोवकएबमोक्तजम" भन्नािे यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको लर्यममा तोवकएको 
वा तोवकएबमोक्तजम सम्झर्पुछन । 

(ञ) "शैक्तक्षक संस्था भन्नािे" प्रदेशलभत्र संचालित सबै शैक्तक्षक संस्थािाई सम्झर्पुछन र सो शब्दिे 
किेज, ववश्वववद्यािय तथा क्तशक्षा  प्रदार् गरे् शैक्तक्षकसंस्था समेतिार्न सम्झर्पुछन। 

(ट) “मन्त्रािय” भन्नािे सदूुरपक्तिम प्रदेश सरकारको सामाक्तजक ववकास मन्त्रािय सम्झर्पुछन ।  
 

पररच्छेद-२ 

जातीय ववभेद र छुवाछुत अर्गुमर् तथा सशक्तिकरण सलमलत सम्वन्धी व्यवस्था 
३. प्रादेक्तशक जातीय ववभेद र छुवाछुत अर्गुमर् तथा सशक्तिकरण सलमलताः (१) जातीय ववभेद तथा 

छुवाछुतको घटर्ाहरुको अध्ययर्, अर्गुमर् र जातीय ववभेद तथा छुवाछुत सम्वन्धी र्ीलत तथा 
कारू्र्को कायानन्वयर्, रेखदेख, लर्यन्त्रण, सपुरीवेक्षण र अर्गुमर्का साथै सशक्तिकरणका िालग 
प्रदेशस्तरमा एक जातीय ववभेद तथा छुवाछुत अर्गुमर् सलमलत हरु्ेछाः- 
(२)उपदफा (१) बमोक्तजमको सलमलतको गठर् देहाय बमोक्तजम हरु्ेछाः-    
    

(क) मन्त्री, सामाक्तजक ववकास मन्त्रािय    - अध्यक्ष 

(ख) प्रदेश सभामा प्रलतलर्लधत्व गरे् दलित समदुायका प्रदेसभा  

  सदस्यहरु         - सदस्य 

(ग)  प्रदेश सक्तचव, मतुयमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को कायानिय  -सदस्य 

(घ) प्रदेश सक्तचव, सामक्तजक ववकास मन्त्रािय   -सदस्य 

(ङ) प्रदेश सक्तचव, आन्तररक मालमिा तथा कारू्र् मन्त्रािय  -सदस्य 

(च) प्रदेश प्रहरी प्रमखु                -सदस्य 

(छ) उप न्यायालधविा, मतुय न्यायालधविाको कायानिय   -सदस्य 

(ज)  दलित हक अलधकार तथा मार्वअलधकारका क्षेत्रमा  

कम्तीमा ३ बषनदेक्तख कायन गदै आएका दलित समदुायका  

व्यक्तिमध्येबाट सलमलतिे मर्ोलर्त गरेको १ जर्ा 
मवहिा सवहत ३ जर्ा           -सदस्य 

(झ) सम्बक्तन्धत लबषय हेरे् महाशाखाको प्रमखु, मन्त्रािय        - सदस्य सक्तचव 
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४. सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकाराः (१) दफा ३ बमोक्तजम गठठत सलमलतको काम, कतनव्य र 
अलधकार देहाय बमोक्तजम हरु्ेछाः- 

(क) जातीय छुवाछुत र भेदभाव तथा अपमार्जन्य व्यवहार सम्वन्धी घटर्ाहरुको अर्गुमर् गरी 
कारू्र्ी कारवाहीको िालग सम्वक्तन्धत लर्कायिार्न प्रचलित कारू्र्को प्रलतकूि र्हरु्े गरी 
आवश्यक लर्देशर् ठदर्े । 

(ख) प्रदेशलभत्र जातीय तथा अन्य सामाक्तजक छुवाछुत र भेदभाव (कसरु र सजाय) ऐर्,२०६८ 
अन्तगनत फैसिा भएका मदु्दाहरुको फैसिा कायानन्वयर्को अवस्थाको बारेमा अध्ययर् गरी 
शीघ्र कायानन्वयर्का िालग सम्बक्तन्धत लर्कायसँग समन्वय गरे्। 

(ग) जातीय तथा अन्य सामाक्तजक छुवाछुत र भेदभाव (कसरु र सजाय) ऐर्,२०६८ को 
प्रभावकारी कायानन्वयर्को िालग आवश्यक सहयोग, सहक्तजकरण गदै अलभयार् संचािर् गरे्। 

(घ) जातीय छुवाछुत र भेदभाव ववरुद्ध प्रदेशलभत्रका सवै वडाहरुमा सचेतर्ामूिक कायनक्रम 
संचािर् गरे् गराउर्े। 

(ङ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको िालग र्ीलत तथा योजर्ा तजुनमा गर्न प्रदेश 
सरकारिार्न आवश्यक सल्िाह तथा सझुाव प्रदार् गरे् । 

(च) प्रदेशलभत्र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अवस्थाको बारेमा जार्कारी लिर्े र छुवाछुत तथा 
ववभेद भएको पार्एमा आवश्यक कारवाहीको िालग सम्बक्तन्धत लर्कायमा लसफाररस गरे्।  

(छ) छुवाछुतबाट पीलडत व्यक्तिको पररवारिार्न सामाक्तजक सरुक्षा र क्षलतपूलतनको व्यवस्था गरे्, 
गराउर्े। 

(ज) हलिया प्रथा, बािीघरे प्रथा (खिो प्रथा), डोिी प्रथा, लसर्ो फ्याक्र्े प्रथा, भडेू र िगी प्रथा 
आठदको अन्त्य गरे् ।   

(झ) दलितको हक अलधकार संरक्षण र वहत प्रवद्धनर्का िालग कारू्र् बमोक्तजम प्रदेशस्तरमा गर्ुनपरे् 
कायनहरु गरे् । 

(ञ) दलित सशक्तिकरणका िालग बावषनक कायनक्रम लर्धानरण गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापर्का 
िालग प्रदेश सरकारिाई अर्रुोध गरे् ।  

(ट) अन्तजानतीय वववाहिाई प्रोत्सार् गर्न त्यस्तो वववाह गरे् जोडीिाई उक्तचत प्रोत्साहर् रकमको 
व्यवस्था लमिाउर्े ।  

(ठ) जातीय ववभेद तथा छुवाछुतका घटर्ाहरुको वावषनक वववरण प्रकाशर् गरे् । 

(ड) तोवकएबमोक्तजमका अन्य कायनहरु गरे् ।  

(ढ) सलमलतको लर्देशर् पािर्ा गर्ुन सम्वक्तन्धत लर्कायको कतनव्य हरु्ेछ । 

 

५. स्थार्ीय जालतय ववभेद तथा छुवाछुत अर्गुमर् सलमलताः (१) जातीय ववभेद तथा छुवाछुतका 
घट्र्ाहरुिाई लर्यन्त्रण गर्न प्रदेश अन्तगतनका प्रत्येक स्थार्ीय तहमा देहाय बमोक्तजमको एक जालतय 
ववभेद तथा छुवाछुत अर्गुमर् सलमलत रहर्ेछाः- 

(क) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय तहको कायनपालिकािे तोकेको व्यक्ति   -अध्यक्ष 
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(ख) स्थार्ीय सरकारिे तोकेको गाउँ र्गरसभा वा कायनपालिकाका दलित  

सदस्यहरु मध्येबाट कक्तम्तमा १ जर्ा मवहिा सवहत ३ जर्ा    -सदस्य 

(ग) दलित अलधकारको क्षेत्रमा कक्तम्तमा ३ बषनदेक्तख कायन गदै  

आएका दलित समदुायका व्यक्तिमध्येबाट स्थार्ीय सरकारिे  

मर्ोलर्त गरेको स्थार्ीय १ जर्ा मवहिा सवहत २ जर्ा     -सदस्य  

(घ) फरक फरक दिको प्रलतलर्लधत्व हरु्े गरी राजर्ीलतक दिका प्रलतलर्लध ३ जर्ा -सदस्य 

(ङ) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय तहको सामाक्तजक शाखा प्रमखु         -सदस्य सक्तचव 

 

     (२) सलमलतको कायानिय सम्वक्तन्धत स्थार्ीय तहमा रहर्ेछ । 

 

६. सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकाराः (१) दफा ५ बमोक्तजम गठठत सलमलतको काम, कतनव्य र 
अलधकार देहाय बमोक्तजम हरु्ेछाः- 

(क) प्रदेश अर्गुमर् तथा सशक्तिकरण सलमलतिे लर्देशर् गरेको र्ीलतगत व्यवस्थािार्न 
कायानन्वयर् गरे् । 

(ख) जातीय ववभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका साथै दलित सशक्तिकरणका िालग कायनक्रम 
लर्धानरण गरी आवश्यक वजेट ववलर्योजर्को िालग स्थार्ीय सरकारसमक्ष पेश गरे्। 

(ग) जातीय ववभेद तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार अन्त्यको िालग गाउँस्तरमा सचेतर्ामूिक 
कायनक्रम संचािर् गरे्, गराउर्े । 

(घ) प्रचलित कारू्र्िे व्यवस्था गरे बमोक्तजम दलित ववद्याथीिाई लर्ाःशलु्क तथा अलर्वायन 
क्तशक्षाको व्यवस्था लमिाउर्े सम्बन्धी कायनिाई प्रभावकारी कायानन्वयर् गरे् गराउर्े।  

(ङ) स्थार्ीय तहलभत्रका प्रत्येक ववद्याियमा कक्तम्तमा १ जर्ा दलित क्तशक्षकको व्यवस्थापर् 
गर्न पहि गरे्। 

(च) जातीय ववभेद तथा छुवाछुतमिु वडा/स्थार्ीय तह घोषणा गरी कायानन्वयर् गरे् । 

(छ) प्रत्येक ३/३ मवहर्ामा गाउँस्तरमै जर्शक्ति खटाई जातीय छुवाछुतको घट्र्ाको 
सम्बन्धमा जाँचबुँझ गरे् र कसूर गरेको देक्तखएमा कारू्र्ी कारवाहीका िालग प्रकृया 
अगालड बढाउर् लसफाररस गरे्। र जातीय ववभेद तथा छुवाछुतका घटर्ाका दोषीहरुिार्न 
कारू्र्ी कारवाही गर्न सम्वक्तन्धत लर्कायिार्न अर्रुोध तथा सहजीकरण गरे् । 

(ज) जातीय ववभेद तथा छुवाछुतजन्य घटर्ाको सूचर्ा ठदर्े व्यक्तििार्न प्रोत्सावहत गरे्। 

(झ) तोवकएबमोक्तजमका अन्य कायन गरे् ।  

 

७. सलमलतको बैठक र लर्णनय सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) दफा ३ र ५ बमोक्तजम गठठत सलमलतको बैठक र 
लर्णनय सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोक्तजम हरु्ेछाः   

(क) अध्यक्षको लर्देशार्सुार सदस्य सक्तचविे बैठक बोिाउर्ेछ र बैठकको सूचर्ा एजेण्डा 
सवहत बैठक बस्र्े ठदर्भन्दा कक्तम्तमा ३ ठदर्अक्तघ सदस्यहरुिाई ठदर्पुरे्छ ।  
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(ख) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गरे्छ र लर्जको अर्पुक्तस्थलतमा सदस्यहरुिे आफूहरु 
मध्येबाट छार्ेको कुर्ै एक जर्ािे बैठकको अध्यक्षता गरे्छ ।  

(ग) सलमलतको कुि सदस्य संतयाको एकाउन्न प्रलतशत सदस्यहरु उपक्तस्थत भएमा बैठकको 
िालग गणपरुक संतया पगेुको मालर्र्ेछ ।   

(घ) सलमलतको बैठक बषनको कम्तीमा ४ पटक अलर्वायन बस्र्पुरे्छ ।  

तर सलमलतका एक लतहाई सदस्यहरुिे उक्तचत कारण खिुाई बैठक बोिाउर् अर्रुोध 
गरेमा खण्ड (क) बमोक्तजम ७ ठदर्लभत्र बैठक बोिाउर् ुपरे्छ ।  

(ङ) बैठकमा बहमुतको राय मान्य हरु्ेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गरे् व्यक्तििे 
लर्णानयक मत ठदर् पाउर्छे ।  

(च) सदस्य सक्तचविे बैठकको लर्णनय प्रमाक्तणत गरी लर्णनय पकु्तस्तकामा राख्नपुरे्छ ।  

(छ) यस दफामा िेक्तखएदेक्तख बाहेक सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववलध सलमलत आफैिे 
लर्धानरण गरे बमोक्तजम हरु्ेछ ।  

      

पररच्छेद-३ 

क्तशक्षा सम्वन्धी व्यवस्था 
८. लर्ाःशलु्क क्तशक्षा सम्वन्धी व्यवस्थााः- (१) प्रदेशलभत्र संचालित सवै तहका सरकारी तथा सामदुावयक 

शैक्तक्षक संस्थाहरुमा अध्ययर्रत दलित समदुायका ववद्याथीहरुिार्न प्राववलधक र व्यवसावयक बाहेकका 
क्तशक्षामा प्राथलमक तहदेक्तख उच्च क्तशक्षासम्म छात्रवकृ्ति सवहत लर्ाःशलु्क क्तशक्षा प्रदार् गररर्ेछ । 

स्पवष्टकरण 

यस उपदफाको प्रयोजर्का िालग लर्ाः शलु्क क्तशक्षा भन्नािे भर्ान शलु्क, मालसक शलु्क, पररक्षा 
शलु्क र प्रयोगशािा शलु्कमा पूणन छुट ठदई पठर् पाठर् गरे् कायनिाई जर्ाउदछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम लर्ाःशलु्क क्तशक्षाको िालग प्रदेशलभत्रका सवै स्थार्ीय तहहरुिे आवश्यक 
प्रवन्ध लमिाउर्े छर् ्। 

(३) आलथनक रुपमा ववपन्न भएका र डेरा गरी बस्र्पुरे् दलित ववद्याथीिाई उच्च क्तशक्षा अध्ययर्को 
िालग तोवकएको मापदण्डको आधारमा दलित मवहिा, वादी, हलिया र अपांगता भएका व्यक्तििाई 
ववशेष प्राथलमकता राखी छात्रावासको व्यवस्था गररर्ेछ । छात्रावास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोक्तजम हरु्ेछ ।  

(४) ववद्यािय तथा क्याम्पसिे संचािर् गरेको छात्रावासमा ववपन्न दलित वगनिाई प्राथलमकता राखी 
बसाई व्यवस्थापर् गर्ुनपरे्छ ।  

(५) संक्तघय सरकारिे छात्रवकृ्तिका िालग प्रदेश सरकार माफन त प्रदार् गरे् सशतन अर्दुार्को 
प्रभावकारी कायानन्वयर् गररर्ेछ र  प्रदेश सरकारिे पलर् दलित ववद्याथीिार्न स्र्ातक तहदेक्तख 
वपएचडीसम्म अध्ययर् गर्नका िालग छात्रवकृ्ति सम्वन्धी व्यवस्था गरे्छ।छात्रवकृ्ति सम्वन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकएबमोक्तजम हरु्ेछ। 
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(६) प्रदेश सरकारिे प्राववलधक क्तशक्षातफन  र्क्तन्जलर्यर, ववज्ञार्, क्तचवकत्सक, कारू्र्, जर्स्वास््य, 

पत्रकाररता,िलितकिा पढ्र् चाहर्े दलित ववद्याथीको िालग तोवकएबमोक्तजम ववशेष कायनक्रमको 
व्यवस्था गरे्छ। 

(७) ववद्यािय तथा क्याम्पसमा दलित समदुायका ववद्याथीका िालग तोवकएबमोक्तजमको लसटसंतया 
छुट्याउर् ु परे्छ । तोवकएको मापदण्डको आधारमा छर्ौट भएका ववद्याथीहरुिाई लर्ाःशलु्क 
अध्यापर्को व्यवस्था गराईर्ेछ।  

(८) जालतय भेदभाव तथा छुवाछुतिार्न प्रोत्साहर् हरु्े लबषयबस्त ुपाठ्यक्रमहरुबाट अलर्वायन रुपमा  
हटार्र्ेछ। 

(९) प्रदेश सरकारिे सामाक्तजक न्याय स्थापर्ाथन योगदार् गरे् दलित समदुायका ऐलतहालसक 
व्यक्तित्वहरुको जीवर्ी र सम्वक्तन्धत पयनटकीय स्थिहरु पाठ्यपसु्तकमा समावेश गरार्र्ेछ ।  

(१०) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतिाई लर्रुत्सावहत हरु् े वकलसमका तथा छुवाछुत गरेमा हरु्े 
दण्डसजाय र उजरुी सम्बन्धी व्यवस्था पाठ्यक्रममा समावेश गररर्ेछ ।   

 

पररच्छेद-४ 

दलित सशक्तिकरण तथा ववकास सलमलत गठर् सम्वन्धी व्यवस्था 
९. दलित सशक्तिकरण तथा ववकास सलमलतको गठर्ाः (१) प्रदेशलभत्रका दलित समदुायिाई आलथनक, 

राजर्ैलतक, सामाक्तजक तथा सांस्कृलतक रुपमा सक्षम बर्ाउर् र दलित समदुायको हक वहत सम्बन्धी 
कायनक्रम तथा योजर्ा तजुनमा एवं कायानन्वयर् गर्नको िालग प्रदेशस्तरमा देहाय बमोक्तजमको दलित 
सशक्तिकरण तथा ववकास सलमलत गठर् गररर्ेछ । 

(क) मन्त्री, सामाक्तजक ववकास मन्त्रािय       - अध्यक्ष 

(ख) कक्तम्तमा स्र्ातक तह उिीणन गरी दलित समदुायको उत्थार्,  

ववकास तथा दलित हक अलधकारका सम्वन्धमा कक्तम्तमा १० बषन  

योगदार् गरेको र दलितको क्षेत्रमा अध्ययर्, अर्सुन्धार् गरी तयाती  

प्राप्त गरेको दलित समदुायको व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारिे लर्यिु  

गरेको १ जर्ा           - उपाध्यक्ष 

(ग) आलथनक मालमिा तथा योजर्ा मन्त्राियको सक्तचव       – सदस्य  

(घ) मतुयमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषदको कायानियको कारू्र् सक्तचव      - सदस्य 

(ङ) दलित सशक्तिकरण तथा दलित अलधकारको क्षेत्रमा कायन  

गरी ववक्तशष्ट योगदार् परुयाएको र दलित क्षेत्रमा  अध्ययर्,  

अर्सुन्धार् गरी तयाती प्राप्त गरेको दलित समदुायको व्यक्ति 

मध्येबाट प्रदेश सरकारिे लर्यिु गरेको कक्तम्तमा २ जर्ा  

मवहिा सवहत ५ जर्ा                     -सदस्य  

(च)  मन्त्राियको सम्बक्तन्धत महाशाखाको उप सक्तचव        – सदस्य सक्तचव 
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(२) खण्ड (ख) र (ङ) बमोक्तजम लर्यिु हरु्े पदालधकारीहरुको पदावलध ५ बषनको हरु्ेछ र 
लर्जहरुिाई  परु्ाः लर्यिु गररर् ेछैर् । 

(३) सलमलतको कायानिय प्रदेश राजधार्ीमा रहर्ेछ । 

(४) सलमलतको उपाध्यक्षको सेवा सवुवधा प्रदेश सरकारको ववक्तशष्ट शे्रणी सरहको हरु्ेछ। 

(५) मर्ोलर्त सदस्यको सेवा सवुवधा प्रदेश सरकारिे तोकेबमोक्तजम हरु्ेछ ।  

(६) सलमलतको बैठक सम्वन्धी कायनववलध सलमलत आफैिे लर्धानरण गरे्छ । 

   

१०. सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकाराः- (१) दफा ९ बमोक्तजम गठर् हरु्े सलमलतको काम, कतनव्य र  
अलधकार देहाय बमोक्तजम हरु्ेछाः- 

(क) दलित समदुायको आलथनक, राजर्ैलतक, सामाक्तजक, तथा साँस्कृलतक ववकासका िालग 
आवश्यक र्ीलत तथा कायनक्रम तजुनमा गरी प्रदेश सरकारिाई लसफाररस गरे् । 

(ख) सलमलतको वावषनक बजेट तथा कायनक्रम तयार गरी स्वीकृत गरे् । 

(ग) भलूमवहर् तथा आवासवववहर् दलितहरुको िगत तयार गर्न प्रदेशलभत्रका स्थार्ीय 
लर्कायहरुसंग सहकायन तथा समन्वय गरे् । 

(घ) दलित समदुायबाट संचालित परम्परागत पेशा, व्यवसायको व्यवसावयकरण तथा 
आधलुर्कीकरणको िालग सहलुियतदरमा ऋण अर्दुार् उपिव्ध गराउर् प्रदेश सरकारिार्न 
लसफाररस गरे् । 

(ङ) दलित समदुायको हक अलधकार सलुर्क्तिता ,ववृद्धववकास र क्षमता अलभवदृ्धी सम्वन्धमा गोष्ठी, 
तालिम तथा सेलमर्ार संचािर् गरे् गराउर्े । 

(च) प्रदेशलभत्रका दलित समदुायको आलथनक, राजर्ैलतक र सामाक्तजक अवस्थाको अध्ययर् गरी 
प्रदेश सरकारिार्न प्रलतवेदर् पेश गरे् । 

(छ) प्रदेशस्तरमा दलित सम्वन्धी कायनक्रम संचािर् गर्न प्रदेश सरकािाई सझुाव ठदर्े। 

(ज) छुवाछुत सम्बन्धी त्यांक संकिर्, ववश्लषेण र प्रकाशर् गरे् गराउर्े ।  

(झ) दलित छात्रवकृ्ति सम्बन्धमा आवश्यक योजर्ा बर्ाउर्े र कायानन्वयर् गरे् ।   

(ञ) दलितको हक अलधकार सम्बन्धमा र्ेपािको संववधार् र कारू्र्मा रहेको व्यवस्थाको बारेमा 
हाते पकु्तस्तका बर्ाई ववतरण गरे् । 

(ट) दलित समदुायका हक अलधकार सम्बन्धमा र्ेपाि सरकार पक्ष राि भएका अन्तराविय 
सन्धी सम्झौताहरुको कायानन्वयर्को अवस्थाको अध्ययर् गरी प्रदेश सरकारिार्न राय सझुाव 
ठदर्े । 

(ठ) प्रदेश अन्तगनत रहेका हलिया, खलिया प्रथा िगायत दलित समदुायको वहत ववपररतका 
ववभेदमा आधाररत प्रथाजन्य व्यवहार अन्त्यको िालग सचेतर्ा कायनक्रम संचािर् गरे् ।  

(ड) दलित समदुायका व्यक्तिहरुिार्न सीप ववकास र क्तजववकोपाजनर्संग सम्वक्तन्धत सीपमिुक, 
व्यवसायमिुक, तालिम संचािर् गरे् गराउर्े । तालिम लर्धानरण र छर्ौट सम्वन्धी 
कायनववलध तोवकए बमोक्तजम हरु्ेछ । 
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(ढ) ववपन्न गररव दलितको िगत खडा गरी पररचयपत्र र रासर् काडन ववतरणका िालग प्रदेश 
सरकारिाई लसफाररस गरे्। 

(ण) खण्ड (ढ) बमोक्तजम रासर् काडन प्राप्त गरेका दलित समदुायका व्यक्तिहरुिार्न प्रदेश 
सरकारिे अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तहुरु प्राथलमकताका साथ सहलुियत दरमा उपिव्ध 
गराउर्पुरे्छ । 

(त) दलित समदुायका परम्परागत सीप र पेशािाई आधलुर्वककरण तथा औद्योलगकरण गर्न ववर्ा 
लधतो न्यूर् ब्याजदरमा ऋण उपिब्ध गराउर्का िालग योजर्ा बर्ाई प्रदेश सरकार समक्ष 
पेश गरे् ।  

(थ) वैज्ञालर्क भलूमसधुार माफन त भलूमहीर्, सकुम्बासी र अव्यवक्तस्थत बसोवासी दलितिाई ववशेष 
प्राथलमकताको आधारमा न्यावयक भलूम ववतरणका िालग आवश्यक योजर्ा बर्ाई 
कायानन्वयर्का िालग प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरे् ।  

(द) तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गरे् ।  

 

पररच्छेद - ५ 

ववववध 
११. समार्पुालतक समावेशी लसध्दान्तका आधारमा प्रलतलर्लधत्व गराउर्पुरे्ाः (१) प्रदेश सरकारका सवै 

लर्काय तथा संरचर्ामा समार्पुालतक समावेशी लसद्धान्त बमोक्तजम दलित समदुायको प्रादेक्तशक 
जर्संतयाको आधारमा प्रलतलर्लधत्व गराई सहभालगता सलुर्क्तिता गररर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम समार्पुालतक समावेशी लसद्धान्तको अविम्वर् गदान दलितका िालग 
आरक्तक्षत लसट मध्ये पचास प्रलतशत लसट दलित मवहिाका िालग सलुर्क्तित गररर्ेछ । 

(३) समार्पुालतक समावेशी लसद्धान्त बमोक्तजम सावनजलर्क तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गराउर्को 
िालग दलित समदुायका व्यक्तिहरुका िालग लर्क्तित कायनववलधका आधारमा सशक्तिकरणका 
कायनक्रमहरु संचािर् गररर्ेछ । 

१२. साधर् श्रोतको ववतरणमा पहुँचाः प्रदेशलभत्र रहेका साधर् श्रोतहरुमा दलित समदुायको पहुँच सलुर्क्तित 
गररर्ेछ । 

१३. जालतय ववभेद तथा छुवाछुत लर्यन्त्रण र्कार्न सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश अन्तगनतका प्रत्येक 
क्तजल्िा प्रहरी कायानिय र र्िाका प्रहरी कायानियमा जालतय ववभेद तथा छुवाछुत लर्यन्त्रण र्कार्नको 
गठर् गररर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको र्कार्नको काम, कतनव्य र अलधकार तोवकएबमोक्तजम हरु्ेछ । 

१४. भन्सार छुटको िालग पहि गरे्ाः दलित समदुायबाट संचालित पेशा, व्यवसाय, उद्योग, कि 
कारखार्ाको िालग आवश्यक मेलसर्, पाटपूजान र कच्चा पदाथनको आयात गदान िाग्र्े सरकारी 
दस्तरुमा तोवकएबमोक्तजम छुट ठदर्े व्यवस्थाका िालग संघीय सरकारसँग आवश्यक पहि गररर्ेछ । 

१५. स्वास्थ सम्वन्धी व्यवस्थााः (१ ) दलित समदुायको व्यक्तििाई स्वास््यजाँच र स्वास््य उपचारमा 
तोवकएबमोक्तजमको छुट तथा सवुवधा ठदर्र्ेछ ।  
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(२) गररव तथा ववपन्न दलित समदुायको व्यक्तििार्न कडा,जवटि तथा गम्भीर प्रकृलतको रोग िागेमा 
न्यूर्तम ्शलु्कमा स्वास््य उपचार गरे् व्यवस्था गररर्ेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्तजमको सेवा सवुवधा प्रदेश सरकारिे तोके बमोक्तजम प्रदार् गररर्ेछ । 

(४) मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका लर्यिु गदान दलित जर्संतयाको अर्पुातमा अलर्यवायन रुपमा दलित 
मवहिा स्वास््यसेववकाको प्रलतलर्लधत्व हरु्े गरी लर्यिु गररर्ेछ ।   

(५) हरेक दलित वक्तस्तमा तालिम प्राप्त दलित मवहिा सडेुर्ीको व्यवस्थापर् गररर्ेछ। 

(६) गररव तथा ववपन्न दलित समदुायको बािबालिकाहरु तथा गभनवती र सतु्केरी मवहिाहरुको 
िालग वहृत पोषण प्रवद्धनर् सम्बन्धी सेवा प्रदेश सरकारिे मापदण्ड बर्ाई िाग ुगरे्छ ।   

 

१६. कसूर, सजाय, क्षलतपूलतन, हदम्याद, क्षते्रालधकार तथा मदु्दा हेरे् अलधकारी सम्बन्धी व्यवस्था : कसूर, 
सजाय, क्षलतपूलतन, हदम्याद, क्षेत्रालधकार तथा मदु्दा हेरे् अलधकारी सम्बन्धी प्रचलित कारू्र् बमोक्तजम 
हरु्ेछ । 

 

१७. कारू्र् व्यवसायी सम्बन्धी व्यवस्थााः  (१) जातीय ववभेद तथा छुवाछुतको कसूर सम्बन्धी अलभयोग 
दतान भई मदु्दा ववचाराधीर् रहेको अवस्थामा मदु्दाको बहस पैरवी तथा प्रलतरक्षाका िालग पीलडत वा 
जाहेरवािािे आफ्र्ो तफन बाट लर्जी कारू्र् व्यवसायी राख्नपुरे् अवस्था आएमा जाहेरवािाको लर्वेदर् 
माग बमोक्तजमको अवस्थािाई ववचार गरी प्रदेश सरकारिे लर्ाःशलु्क रुपमा छुटै्ट कारू्र् व्यवसायीको 
व्यवस्था गरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम कारू्र् व्यवसायीको व्यवस्थापर् प्रदेश सरकार अन्तगनतको 
मतुयन्यायालधविाको कायानियिे गरे्छ ।  

(३) यस दफा बमोक्तजमको कारू्र् व्यवसायी व्यवस्थापर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोक्तजम 
हरु्ेछ । 

   

१८. पीलडतको संरक्षण र परु्स्थानपर्ा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) जातीय ववभेद तथा छुवाछुतबाट पीलडत 
व्यक्तििाई ववशेष संरक्षण गर्ुनपरे् अवस्था भएमा पीलडतको लर्वेदर् माग बमोक्तजम मन्त्राियिे लर्क्तित 
समयावलधको िालग पीलडतको गाँस, वास र कपास सवहतको संरक्षण र समाजमा परु्स्थानपर्ाको 
व्यवस्थापर् गरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको व्यवस्थापर्को क्तजम्मेवारी मन्त्राियिे आफु मातहतका कायानियिाई 
तोवकए बमोक्तजम प्रदार् गरे्छ ।  

(३) यस दफा बमोक्तजम पीलडतको संरक्षण र परु्स्थानपर्ा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोक्तजम 
हरु्ेछ । 

     

१९. लर्यम बर्ाउर् सक्र्ेाः यस ऐर्को उदे्दश्य कायानन्वयर् गर्न प्रदेश सरकारिे आवश्यक लर्यमहरु 
बर्ाउर् सक्र्ेछ। 



10 
 

२०. लर्देक्तशका, कायनववलध र मापदण्ड बर्ाउर् सक्र्े : यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको लर्यमको 
कायानन्वयर्का िालग मन्त्राियिे आवश्यक लर्देक्तशका ,कायनववलध र मापदण्ड  बर्ाउर् सक्र्ेछ ।  

२१. यस ऐर् बमोक्तजम हरु्ेाः यस ऐर्मा िेक्तखएजलत कुरामा यसै ऐर् बमोक्तजम र अन्यमा प्रचलित कारू्र् 
बमोक्तजम हरु्ेछ । 


