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 मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रण स्थानीय सबमबत 

(गठन तथा पररचालन) काययबवबि २०७७ 

प्रस्तावना : 

नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको शोषण बिरुद्धको हक र मानव 

िेचबिखन तथा ओसार पसारलाई रोक्न राक्सीराङ्ग गाउँपाबलका बभत्र मानव 

िेचबिखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रणको लाबग सबमबत गठन तथा काम, 

कततव्य र अबधकार बनधातरणका लाबग यो कायतबवबध तयार पाररएको हो । 

 

भाग १ 

प्ररम्भिक 

१. संबिप्त नाम र प्रारि : (१) यो कायतबवबधको नाम "मानव 

िेचबिखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रण स्थानीय सबमबत (गठन तथा 

पररचालन कायतबवबध २०७७" रहेको छ ।  

(२) यो कायतबवबध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको 

बमबतदेखख लागू हुनेछ।  

 

२. पररभाषा : बवषय वा प्रसंगले अन्य अथत लागेमा वाहेक यस 

कायतबवबधमा, 

(क) भन्नाले दफा ३ िमोबजम गाउँपाबलकास्तरीय सबमबत र 

दफा ५ िमोबजम वडास्तरीय सबमबतलाई सम्झनु पदतछ। 

(ख) कायातलय भन्नाले गाउँ कायतपाबलकाको कायातलय र वडा 

कायातलयलाई सम्झनु पदतछ। 
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भाग २ 

सबमबत सम्वन्धी यवसवस्था 

३. गाउँपाबलका स्तरीय मानव वेचबवखन तथा ओसार पसार 

बनयन्त्रण सबमबत : (१) राखक्सराङ्ग गाउँपाबलकामा 

देहायवमोबजमको एक गाउँपाबलका स्तरीय  मानव िेचबिखन तथा 

ओसार पसार बनयन्त्रण सबमबत रहनेछ।  

(क) गाउँपाबलकाका प्रअध्यक्ष ................ .................  संयोजक  

(ख) गाउँपाबलकाका उप उपाध्यक्ष .......................  सह संयोजक  

(ग) सामाबजक बिकास सबमबतका संयोजक .............. सदस्य  

(घ) स्थानीय प्रशासन कायातलयको  सम्भव भएसम्म 

अबधकृतस्तरको प्रबतबनधी..................................... सदस्य 

(ङ) स्थानीय प्रहरी कायातलय प्रमुख वा बनजले तोकेको 

प्रबतबनधी...................................................................सदस्य  

(च) बशक्षा बिकास शाखा प्रमुख................ ....................सदस्य  

(छ) सामाबजक बिकास शाखा प्रमुख......... ............... .. सदस्य  

(ज) गाउँपाबलकाको कानूनी सहजकतात ........................सदस्य  

(झ)  वालक्लि संजालका अध्यक्ष .... .............................सदस्य  

(ञ) सबमबतको बनणतय िमोबजम मानि िेचबिखनका बिरुद्द 

बियाबसल संस्थाहरु मधे्य तीनवटा गै.स.स.का प्रमुख ....... 

......... ......... ......... ………………….......... ............... सदस्य  

(ट) टोल बवकास संस्था नगर समन्वय सबमबतकोअध्यक्ष.......... 

......... .........................................................................सदस्य  

(ठ) गाउँपाबलकास्तररय मबहला समुहको प्रमुख ........ सदस्य  
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(ड) उद्योग वाबणज्य संघको प्रबतबनबध.... ......... ......... ....सदस्य  

(ढ) गाउँस्तरीय युवा क्लि संजालका अध्यक्ष.... ..... .... सदस्य   

(ण) मबहला िालिाबलका महाशाखाका प्रमुख.... सदस्य सबचव  

४. गाउँपाबलका स्तरीय मानव वेचबवखन तथा ओसार पसार 

बनयन्त्रण सबमबतको काम, कतययवस र अबिकार : दफा ३ 

िमोबजमको गाउँपाबलका स्तरीय मानव िेचबिखन तथा ओसार 

पसार बनयन्त्रण सबमबतको काम, कततव्य र अबधकार देहाय 

िमोबजम रहने छ ।  

(क) प्रचबलत कानून िमोबजम उद्धार गररएका व्यखिको 

पररचय खुल्ने आबधकाररक कागजात नभएमा त्यस्ता 

कागजात िनाउनका लाबग सम्बबधत बनकायमा बसफाररस 

गने ।  

(ख) प्रचबलत कानूनमा भए अनुरुप स्थानीय स्तरमा पुनस्थातपना 

केन्द्र संचालन गने सोको अनुगमन र आवश्यकता अनुसार 

सहयोग गने ।  

(ग) मानव िेचबिखन तथा ओसारपसार बवरूद्ध जनचेतना 

अबभवृखद्ध गराउने,  

(घ) िेचबिखन प्रभाबवतका लाबग राहत कोष स्थापना तथा 

सञ्चालनगने । 

(ङ) आफ्नो के्षत्रमा िेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखखममा 

रहेका व्यखिको संरक्षण र उद्धार गने ।  

(च) मानव िेचबिखन तथा ओसारपसारका बिरूद्ध स्थानीय 

स्तरमा कायतरत संघ संस्थाहरू िीच समन्वय गने , 

(छ) मानव िेचबिखन तथा ओसारपसार संग सम्वखित लगत 

तथा अबभलेख अद्यावबधक गने र  
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(ज) प्रते्यक ४ मबहनामा सो सम्विी प्रबतवेदन कायतपाबलकामा 

पेश गने,  

(झ) गाउँपाबलकाका वडाहरुमा मानव िेचबिखन तथा ओसार 

पसार बनयन्त्रण वडा सबमबतहरु गठन तथा पररचालन 

गने।  

 

५. वडा  स्तरीय मानव वेचबवखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण 

सबमबत: प्रते्यक वडामा देहाय िमोबजमको मानव िेचबिखन तथा 

ओसार पसार बनयन्त्रण सबमबत रहनेछ।  

(क) वडाअध्यक्ष.... .................................   संयोजक  

(ख) वडाका मबहला सदस्य ............ .......  सदस्य  

(ग) स्थानीय प्रहरी प्रमुख.......... ..............  सदस्य  

(घ) वडा बभत्रका बवद्यालयहरुका प्र.अ मधे्यिाट वडा सबमबतले 

तोकेको एक प्र.अ. ...............................................सदस्य  

(ङ) टोल बिकास संस्था वडा समन्वय सबमबतको 

अध्यक्ष............................................................... सदस्य   

(च) वडा वाल क्लि संजालका संयोजक... ........ सदस्य  

(छ) वडाका मबहला स्वास्थ्य स्वयम सेबवका मधे्यिाट एक. 

.................................................................. सदस्य   

(ज) वडा स्तररय मबहला जागरण समुहका प्रमुख वा 

प्रबतबनबध ……………………………………………….सदस्य  

(झ) िेचबिखन प्रभाबवत मधे्यिाट एक................... सदस्य  

(ञ) वडा स्तरीय युवा क्लि अध्यक्ष ………………….सदस्य  

(ट) वडा सबचव ................ .......................... सदस्य सबचव  

६. गाउँपाबलका स्तरीय मानव वेचबवखन तथा ओसार पसार 

बनयन्त्रण सबमबतको काम, कतययवस र अबिकार : वडा स्तरीय 

मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण सबमबतको काम, 

कततव्य र अबधकार देहाय िमोबजम हुनेछ:  
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(क) िेच बिखन/जोखखमिाट िमोबजम उद्धार गररएका 

व्यखिको पररचय खुल्ने आबधकाररक कागजात नभएमा 

त्यस्ता कागजात िनाउनका लाबग सम्बबधत बनकायमा 

आवश्यक बसफाररस गने । वडा स्तरमा पुनस्थातपना केन्द्र 

भएमा सोको अनुगमन र आवश्यकता अनुसार 

सहयोग गने ।  

(ख) मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार बवरूद्ध जनचेतना 

अबभवृखद्ध गराउने, वडा स्तरको आवश्यकता एवं माबथल्लो 

सबमबतले िनाएको नीबत र योजना अन्तगतत रही 

कायतिमको कायातन्वयन गने । आफ्नो के्षत्रमा िेचबिखन 

तथा ओसार पसारको जोखखममा रहेका व्यखिको संरक्षण 

र उद्धार गने । मानव िेचबिखन तथा ओसारपसार का 

बिरूद्ध स्थानीय स्तरमा कायतरत संघ संस्थाहरू िीच 

समन्वय गने। मानव िेचबिखन तथा ओसारपसार संग 

सम्वखित लगत तथा अबभलेख अद्यावबधक गने र प्रते्यक ४ 

मबहनामा सो सम्विी प्रबतवेदन सम्बखित बनकायमा 

पठाउने।  

 

भाग ३ 

सबमबतको बैठक सम्वन्धी यवसवस्था 

७. सबमबतको बैठक सम्बन्धी काययबविी : गाउँपाबलकास्तरीय तथा 

वडास्तरीय मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण 

सबमबतको िैठक प्रते्यक २/२ मबहनामा आवश्यकता अनुसार 

संयोजकले तोकेको बमबत, स्थान र समयमा िसे्न छ ।  

८. सबमबतको गणपुरक संख्या : गाउँपाबलकास्तरीय तथा वडास्तरीय 

मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण सबमबतको िैठकमा 
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कूल सदस्य संख्याको पचास प्रबतशतभन्दा िढी सदस्यहरू 

उपखस्थत भएमा सबमबतको िैठकका लाबग गणपुरक संख्या पुगेको 

माबनने छ ।  

९. सबमबतको बैठकको अध्यिता : (१) गाउँपाबलकास्तरीय तथा 

वडास्तरीय मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण 

सबमबतको िैठकमा सबमबतको संयोजक र बनजको अनुपखस्थबतमा 

सहसंयोजक वा उपखस्थत सदस्यहरू मधे्य वररष्ठ सदस्यले गनेछ ।

 (२) गाउँपाबलकास्तरीय तथा वडास्तरीय मानव िेचबिखन 

तथा ओसार पसार बनयन्त्रण सबमबतको िैठकसम्विी अन्य 

कायतबवबध सबमबत आफैले बनधातरण गरे िमोबजम हुनेछ ।  

१०. काययबवबिमाथी संशोिन : यस कायतबवबधलाई आवश्यकता 

अनुसार राक्सीराङ्ग गाउँकायतपाबलकाले संशोधन गनत सके्नछ ।  

 
         cf1fn] 

                 o'j/fh cfrfo{ 

          k|d'v k|zf;lso clws[t 

/flS;/fË ufpFkflnsf, r}gk'/, dsjfgk'/÷ d'b|0f ? !) dfq . 
 

 


