
1 "मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत (िठन तथा पररचालन) काययबवबि, 

२०७७" 

 

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत (िठन तथा 

पररचालन) काययबवबि, २०७७ 

पषृ्ठभबूम : 

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रणका लाबि नेपाल सरकारले  मानव बेचबबखन 

तथा ओसारपसार  ( बनयन्त्रण)  ऐन, २०६४ र मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण)  

बनयमावली, २०६५ जारी िरी कायायन्त्वयन िर्दै आएको छ । ऐन तथा बनयमावली बमोबजम 

केन्त्रीय तथा बजल्ला सबमबत िठन भई ऐन बमोबजमको कसरु बनयन्त्रण तथा पीबितको उद्धार, 

पनुस्थायपना र पनुबमयलनका लाबि कायय िर्दै आएकोमा स्थानीय स्तरमा पबन मानव बेचबबखन 

तथा ओसार प्रसार तथा बनयन्त्रणका काययहरुलाई व्यवबस्थत ढंिले अिाबि बढाउन नेपाल 

सरकारले मानव बेचबबखन बवरुद्धको स्थानीय सबमबत ( िठन तथा पररचालन ) बनर्दबेिका 

२०७० समेत जारी िरेको छ । स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४ को र्दफा १४ मा 

काययपाबलकाले आफ्नो काम कारवाही व्यवबस्थत िनय बवबभन्त्न सबमबत तथा उपसबमबत िठन 

िनय सक्ने व्यवस्था भए बमोबजम निर स्तरमा मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्रणका 

काम कारवाहीलाई व्यवबस्थत र प्रभावकारी बनाउन मेलम्ची निर काययपाबलकाले मानव 

बेचबबखन तथा ओसारप्रसार बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत (िठन तथा पररचालन) 

काययबवबि, २०७७ जारी िरेको छ । 

१. सबिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययबवबिको नाम "मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार 

बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत (िठन तथा पररचालन) काययबवबि, २०७७ " रहकेो छ । 

(२) यो काययबवबि तुरुन्त्त प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पररभाषा र व्याख्या : बवषय वा प्रसङ्िले अको अथय नलािेमा यस काययबवबिमा; 

(क) "निरपाबलका" भन्त्नाले मेलम्ची निरपाबलकालाई जनाउँर्दछ र सो िब्र्दले निर 

कायायबलकाको कायायलयलाई समेत जनाउँर्दछ । 

(ख) " प्रमखु " भन्त्नाले मेलम्ची निरपाबलकाको प्रमखुलाई जनाउँर्दछ । 

(ि) " उपप्रमखु " भन्त्नाले मेलम्ची निरपाबलका उपप्रमखुलाई जनाउँर्दछ । 

(घ) "प्रमखु प्रिासकीय अबिकृत" भन्त्नाले मेलम्ची निरपाबलकाको प्रमखु प्रिासकीय 

अबिकृतलाई जनाउँर्दछ । 

(ङ) "विा कायायलय" भन्त्नाले मेलम्ची निरपाबलकाका विा कायायलयहरुलाई जनाउँर्दछ । 
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(च) "ऐन" भन्त्नाले मानब बेचबबखन तथा ओसारप्रसार बनयन्त्रणको सम्बन्त्िमा बनेको 

सघंीय ऐनलाई जनाउँर्दछ । 

(छ) "बनयमावली" भन्त्नाले मानब बेचबबखन तथा ओसारप्रसार बनयन्त्रणको सम्बन्त्िमा 

बनेको संघीय बनयमावलीलाई जनाउँर्दछ । 

३. सबमबतको िठन सम्बन्त्िी व्यवस्था : (१) निरपाबलकाले मानव बेचबबखन तथा 

ओसारप्रसार बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत िठन िनयका लाबि निर स्तरीय 

मबहला सजंाल, बाल सजंाल, स्थानीय परकार, बििक तथा बवद्याथीहरु एवम ् बवबभन्त्न 

सघंससं्थाका प्रबतबनबिहरुलाई आमन्त्रण िरी भेलाको आयोजना िनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोबजमको भेलाबाट तपबसल बमोबजमका सर्दस्यहरु रहकेो सबमबत 

िठन िररनेछ । 

(क) निर प्रमखु      - सयंोजक 

(ख) न्त्याबयक सबमबतको सयंोजक     - सर्दस्य 

(ि) प्रमखु, स्थानीय प्रहरी कायायलय     - सर्दस्य 

(घ) बििा,यवुा तथा खेलकुर्द िाखाको प्रमखु    -सर्दस्य 

(ङ) जनस्वास््य िाखाको प्रमखु     - सर्दस्य 

(च) कृबष बवकास िाखाको प्रमखु     - सर्दस्य 

(छ) रोजिार सवेा केन्त्र, सयंोजक वा प्रबतबनबि    - सर्दस्य 

(ज) उद्योि वाबणज्य सघं, सयंोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(झ) निर स्तरीय बाल सजंाल, सयंोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(ञ) निर स्तरीय मबहला सजंाल, सयंोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(ट) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्रणका िेरमा काययरत िैर सरकारी संघ 

 ससं्थाका प्रबतबनबि कम्तीमा एक जना मबहला सबहत र्दईु जना  -सर्दस्य 

(ठ) मबहला, बालबाबलका तथा जेष्ठ नािररक िाखाको प्रमखु  -सर्दस्य  

                                                                                           सबचव 

४.  सबमबतको काम, कतयव्य र अबिकार :- र्दफा ३ बमोबजम िबठत सबमबतको काम, कतयव्य र 

अबिकार र्दहेाय बमोबजम हनेुछ । 
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(क) ऐन तथा बनयमावली बमोबजम उद्धार िररएका व्यबिको पररचय खलु्ने कािजात 

नभएमा त्यस्ता  कािजात बनाउनको लाबि सम्बबन्त्ित बनकायमा बसफाररस िने, 

(ख) केन्त्रीय तथा बजल्ला स्तरीय सबमबतले बर्दएको बनर्दिेन बमोबजमका काययहरु िने, 

(ि) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्रणका लाबि स्थानीयस्तरमा बवबभन्त्न 

अबभयान तथा काययक्रमहरु संचालन िने, 

(घ) आफ्नो िेरमा मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसारको जोबखममा रहकेा व्यबिहरुको 

उद्धार, पुनसयथापना र पनुबमयलनका लाबि आवश्यक काययहरु िने, 

(ङ) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसारका बवरुद्ध स्थानीय स्तरमा काययरत सघं ससं्थाहरु 

बीच समन्त्वय कायम िने, 

(च) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसारसिँ सम्बबन्त्ित लित तथा अबभलेख अद्यावबिक 

िने र प्रत्येक  तीन मबहनामा सो सम्बन्त्िी प्रबतवेर्दन सम्बबन्त्ित बनकायमा पठाउने, 

(छ) निर स्तरमा मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसारबाट प्रभाबवतका लाबि राहत कोष 

स्थापना िरी सचंालन िने, 

(ज) पीबितको लाबि आवश्यक काननुी सहायता उपलव्ि िराउन आवश्यक सहबजकरण 

िने, 

(झ) स्थानीय जनप्रबतबनबि तथा सरोकारवालाहरुको िमता बवकासको लाबि िोष्ठी तथा 

प्रबििणका काययक्रमहरु सचंालन िने, 

(ञ) निर स्तरमा पनुस्थायपना केन्त्र सचंालनका लाबि सरकारी तथा िैर सरकारी 

सघंससं्थासिँ समन्त्वय र सहकायय िने, 

(ट) बपबितको उद्धार, पुनसयथापना र पुनबमयलनका लाबि अन्त्तर स्थानीय तह, बजल्ला तथा 

केन्त्रीय तहसिँ आवश्यक समन्त्वय िने । 

५. बैठक सम्बन्त्िी काययबवबििः र्दफा ३ बमोबजम िबठत सबमबतको काययबवबि र्दहेाय बमोबजम 

हनेुछ । 

(क) सबमबतको बैठक संयोजकले तोकेको बमबत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(ख) सबमबतको बैठक प्रत्येक तीन मबहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 

(ि) कुल सर्दस्य सखं्याको पचास प्रबतित भन्त्र्दा बढी सर्दस्य उपबस्थत भएमा बैठकको 

लाबि िणपरुक  सखं्या पिुेको माबननेछ । 
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(घ)  बैठकको अध्यिता सबमबतको सयंोजकले िनेछ र बनजको अनपुबस्थबतमा न्त्याबयक 

सबमबतका सयंोजकले बैठकको अध्यिता िनेछ । 

(ङ) सबमबतले आवश्यक ठानेमा स्थानीय परकार तथा अन्त्य व्यबि तथा 

पर्दाबिकारीहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण िनय सक्नेछ । 

(च) बैठक सम्बन्त्िी अन्त्य काययबवबि सबमबत आफैले बनिायरण िरे बमोबजम हनेुछ । 

 

६. विा स्तरीय सबमबत िठन तथा पररचालन सम्बन्त्िी व्यवस्थािः (१) विा स्तरमा मानव 

बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्रणका लाबि र्देहाय बमोबजम सबमबत िठन िरी 

पररचालन िनय सबकनेछ । 

(क) विा अध्यि      - सयंोजक 

(ख) विा सबमबतको मबहला सर्दस्यमध्ये एक जना   - सर्दस्य 

(ि) प्रमखु, स्थानीय प्रहरी चौकी     - सर्दस्य 

(घ) स्थानीय बवद्यालयको प्रिानाध्यापक एक जना   -सर्दस्य 

(ङ) स्थानीय स्वास््य ससं्थाको प्रमखु    - सर्दस्य 

(च) विा स्तरीय मबहला सजंाल, सयंोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(छ) विामा कृयाबिल बाल सजंाल  सयंोजक वा प्रबतबनबि  - सर्दस्य 

(ज) बसमान्त्तकृत/र्दबलत समरू्दायको  प्रबतबनबि एकजना   - सर्दस्य 

(झ) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्रणका िेरमा काययरत िैर सरकारी सघं 

 ससं्था/व्यबिमध्ये विाले मनोनयन िरेको प्रबतबनबि एक जना -सर्दस्य 

(ञ) विा सबचव     - सर्दस्य सबचव 

  

(२) विास्तरीय सबमबतको काम, कतयव्य र अबिकार र्दहेाय बमोबजम हुनेछ । 

(क) निर स्तरीय सबमबतले बर्दएको बनर्देिन बमोबजमका काययहरु िने, 

(ख) ऐन तथा बनयमावली बमोबजम उद्धार िररएका व्यबिको पररचय खुल्ने कािजात 

नभएमा त्यस्ता  कािजात बनाउनको लाबि सम्बबन्त्ित बनकायमा बसफाररस िने, 

 (ि) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्रणका लाबि विास्तरमा बवबभन्त्न 

अबभयान तथा काययक्रमहरु संचालन िने, 
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(घ) आफ्नो िेरमा मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसारको जोबखममा रहकेा व्यबिहरुको 

उद्धार, पुनस्थायपना र पनुबमयलनका लाबि आवश्यक काययहरु िने, 

 (च) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसारसिँ सम्बबन्त्ित लित तथा अबभलेख 

अद्यावबिक िने र प्रत्येक तीन मबहनामा सो सम्बन्त्िी प्रबतवेर्दन निर स्तरीय सबमबतमा 

पठाउने, 

 (ज) बपबितको लाबि आवश्यक काननुी सहायता उपलव्ि िराउन आवश्यक सहबजकरण 

िने, 

 

(३) विास्तरीय सबमबतको बैठक संयोजकले तोकेबमोबजम आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

६. काययबवबिको ब्याख्या र सिंोिनिः यस काययबवबिको कायायन्त्वयनमा कुनै जबटलता आइपरेमा 

आवश्यक व्याख्या र संिोिन निर काययपाबलकाले िनेछ । 

 

 

 

 


