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

काययबवबि, २०७७" 

 

स्थानीय राजपत्र 

मेलम्ची निरपाबलकाद्वारा प्रकाबित 

खण्ड ४) माघ १२ िते, २०७७ साल) संख्या : १ 

भाि-१ 

मेलम्ची निरपाबलका बसन्त्िुपाल्चोक, 

 

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत 

(िठन तथा पररचालन) काययबवबि, २०७७ 

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 । 
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पषृ्ठभूबम : 

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्त्रणका लाबग नपेाल सरकारले  मानव बचेबबखन तथा 

ओसारपसार  ( बनयन्त्त्रण)  ऐन, २०६४ र मानव बचेबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्त्रण)  

बनयमावली, २०६५ जारी गरी कायाान्त्वयन गर्द ैआएको छ । ऐन तथा बनयमावली बमोबजम 

केन्त्रीय तथा बजल्ला सबमबत गठन भई ऐन बमोबजमको कसरु बनयन्त्त्रण तथा पीबडतको उद्धार, 

पनुस्थाापना र पनुबमालनका लाबग काया गर्द ैआएकोमा स्थानीय स्तरमा पबन मानव बेचबबखन 

तथा ओसार प्रसार तथा बनयन्त्त्रणका कायाहरुलाई व्यवबस्थत ढंगल े अगाबड बढाउन नेपाल 

सरकारल े मानव बचेबबखन बवरुद्धको स्थानीय सबमबत ( गठन तथा पररचालन ) बनर्दबेिका 

२०७० समेत जारी गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा १४ मा 

कायापाबलकाल ेआफ्नो काम कारवाही व्यवबस्थत गना बवबभन्त्न सबमबत तथा उपसबमबत गठन गना 

सक्ने व्यवस्था भए बमोबजम नगर स्तरमा मानव बचेबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्त्रणका काम 

कारवाहीलाई व्यवबस्थत र प्रभावकारी बनाउन मलेम्ची नगर कायापाबलकाले मानव बचेबबखन 

तथा ओसारप्रसार बनयन्त्त्रणको लाबग नगर स्तरीय सबमबत (गठन तथा पररचालन) कायाबवबि, 

२०७७ जारी गरेको छ । 

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

ओसारपसार बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत (िठन तथा पररचालन) काययबवबि, 

२०७७ " रहकेो छ । 

(२) यो कायाबवबि तुरुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा र व्याख्या : बवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागमेा यस कायाबवबिमा; 

(क) "नगरपाबलका" भन्त्नाल े मलेम्ची नगरपाबलकालाई जनाउँर्दछ र सो िब्र्दल े नगर 

कायााबलकाको कायाालयलाई समते जनाउँर्दछ । 

(ख) " प्रमखु " भन्त्नाल ेमलेम्ची नगरपाबलकाको प्रमखुलाई जनाउँर्दछ । 

(ग) " उपप्रमखु " भन्त्नाले मेलम्ची नगरपाबलका उपप्रमखुलाई जनाउँर्दछ । 

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

अबिकृतलाई जनाउँर्दछ । 

(ङ) "वडा कायाालय" भन्त्नाले मेलम्ची नगरपाबलकाका वडा कायाालयहरुलाई जनाउँर्दछ । 



खण्ड ४) माघ १२ गत,े २०७७ साल) संख्या : १ 

 

3 "मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रणको लाबि निर स्तरीय सबमबत (िठन तथा पररचालन) 

काययबवबि, २०७७" 

 

(च) "ऐन" भन्त्नाले मानब बचेबबखन तथा ओसारप्रसार बनयन्त्त्रणको सम्बन्त्िमा बनेको 

संघीय ऐनलाई जनाउँर्दछ । 

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

बनेको संघीय बनयमावलीलाई जनाउँर्दछ । 

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

ओसारप्रसार बनयन्त्त्रणको लाबग नगर स्तरीय सबमबत गठन गनाका लाबग नगर स्तरीय मबहला 

संजाल, बाल संजाल, स्थानीय पत्रकार, बिक्षक तथा बवद्याथीहरु एवम ् बवबभन्त्न 

संघसंस्थाका प्रबतबनबिहरुलाई आमन्त्त्रण गरी भलेाको आयोजना गनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोबजमको भलेाबाट तपबसल बमोबजमका सर्दस्यहरु रहकेो सबमबत गठन 

गररनछे । 

(क) नगर प्रमखु      - संयोजक 

(ख) न्त्याबयक सबमबतको संयोजक     - सर्दस्य 

(ग) प्रमखु, स्थानीय प्रहरी कायाालय     - सर्दस्य 

(घ) बिक्षा,यवुा तथा खलेकुर्द िाखाको प्रमखु    -सर्दस्य 

(ङ) जनस्वास््य िाखाको प्रमखु     - सर्दस्य 

(च) कृबष बवकास िाखाको प्रमखु     - सर्दस्य 

(छ) रोजगार सेवा केन्त्र, संयोजक वा प्रबतबनबि    - सर्दस्य 

(ज) उद्योग वाबणज्य संघ, संयोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(झ) नगर स्तरीय बाल संजाल, संयोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(ञ) नगर स्तरीय मबहला संजाल, संयोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(ट) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्त्रणका क्षेत्रमा कायारत गैर सरकारी संघ 

 संस्थाका प्रबतबनबि कम्तीमा एक जना मबहला सबहत र्दईु जना  -सर्दस्य 

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

                                                                                           सबचव 

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

र अबिकार र्दहेाय बमोबजम हनुेछ । 
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(क) ऐन तथा बनयमावली बमोबजम उद्धार गररएका व्यबिको पररचय खलु्न े कागजात 

नभएमा त्यस्ता  कागजात बनाउनको लाबग सम्बबन्त्ित बनकायमा बसफाररस गने, 

(ख) केन्त्रीय तथा बजल्ला स्तरीय सबमबतले बर्दएको बनर्दिेन बमोबजमका कायाहरु गने, 

(ग) मानव बचेबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्त्रणका लाबग स्थानीयस्तरमा बवबभन्त्न 

अबभयान तथा कायाक्रमहरु संचालन गने, 

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

उद्धार, पनुसाथापना र पनुबमालनका लाबग आवश्यक कायाहरु गने, 

(ङ) मानव बचेबबखन तथा ओसार प्रसारका बवरुद्ध स्थानीय स्तरमा कायारत संघ संस्थाहरु 

बीच समन्त्वय कायम गने, 

(च) मानव बचेबबखन तथा ओसार प्रसारसँग सम्बबन्त्ित लगत तथा अबभलखे अद्यावबिक 

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

(छ) नगर स्तरमा मानव बचेबबखन तथा ओसार प्रसारबाट प्रभाबवतका लाबग राहत कोष 

स्थापना गरी संचालन गन,े 

(ज) पीबडतको लाबग आवश्यक कानुनी सहायता उपलव्ि गराउन आवश्यक सहबजकरण 

गने, 

(झ) स्थानीय जनप्रबतबनबि तथा सरोकारवालाहरुको क्षमता बवकासको लाबग गोष्ठी तथा 

प्रबिक्षणका कायाक्रमहरु संचालन गने, 

(ञ) नगर स्तरमा पनुस्थाापना केन्त्र संचालनका लाबग सरकारी तथा गैर सरकारी 

संघसंस्थासँग समन्त्वय र सहकाया गने, 

(ट) बपबडतको उद्धार, पनुसाथापना र पनुबमालनका लाबग अन्त्तर स्थानीय तह, बजल्ला तथा 

केन्त्रीय तहसँग आवश्यक समन्त्वय गने । 

५. बैठक सम्बन्त्िी काययबवबििः र्दफा ३ बमोबजम गबठत सबमबतको कायाबवबि र्दहेाय बमोबजम 

हुनेछ । 

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

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

(ग) कुल सर्दस्य संख्याको पचास प्रबतित भन्त्र्दा बढी सर्दस्य उपबस्थत भएमा बैठकको लाबग 

गणपरुक  संख्या पगुेको माबननछे । 
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(घ)  बैठकको अध्यक्षता सबमबतको संयोजकले गनछे र बनजको अनुपबस्थबतमा न्त्याबयक 

सबमबतका संयोजकले बैठकको अध्यक्षता गनछे । 

(ङ) सबमबतल ेआवश्यक ठानमेा स्थानीय पत्रकार तथा अन्त्य व्यबि तथा पर्दाबिकारीहरुलाई 

बैठकमा आमन्त्त्रण गना सक्नछे । 

(च) बैठक सम्बन्त्िी अन्त्य कायाबवबि सबमबत आफैल ेबनिाारण गरे बमोबजम हुनछे । 

 

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

बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्त्रणका लाबग र्दहेाय बमोबजम सबमबत गठन गरी 

पररचालन गना सबकनेछ । 

(क) वडा अध्यक्ष      - संयोजक 

(ख) वडा सबमबतको मबहला सर्दस्यमध्ये एक जना   - सर्दस्य 

(ग) प्रमखु, स्थानीय प्रहरी चौकी     - सर्दस्य 

(घ) स्थानीय बवद्यालयको प्रिानाध्यापक एक जना   -सर्दस्य 

(ङ) स्थानीय स्वास््य संस्थाको प्रमखु    - सर्दस्य 

(च) वडा स्तरीय मबहला संजाल, संयोजक वा प्रबतबनबि   - सर्दस्य 

(छ) वडामा कृयाबिल बाल संजाल  संयोजक वा प्रबतबनबि  - सर्दस्य 

(ज) बसमान्त्तकृत/र्दबलत समरू्दायको  प्रबतबनबि एकजना   - सर्दस्य 

(झ) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्त्रणका क्षते्रमा कायारत गरै सरकारी संघ 

 संस्था/व्यबिमध्य ेवडाले मनोनयन गरेको प्रबतबनबि एक जना -सर्दस्य 

(ञ) वडा सबचव     - सर्दस्य सबचव 

  

(२) वडास्तरीय सबमबतको काम, कताव्य र अबिकार र्दहेाय बमोबजम हुनेछ । 

(क) नगर स्तरीय सबमबतल ेबर्दएको बनर्दिेन बमोबजमका कायाहरु गने, 

(ख) ऐन तथा बनयमावली बमोबजम उद्धार गररएका व्यबिको पररचय खलु्न े कागजात 

नभएमा त्यस्ता  कागजात बनाउनको लाबग सम्बबन्त्ित बनकायमा बसफाररस गने, 

 (ग) मानव बेचबबखन तथा ओसार प्रसार बनयन्त्त्रणका लाबग वडास्तरमा बवबभन्त्न अबभयान 

तथा कायाक्रमहरु संचालन गने, 
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काययबवबि, २०७७" 

 

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

उद्धार, पनुस्थाापना र पनुबमालनका लाबग आवश्यक कायाहरु गने, 

 (च) मानव बचेबबखन तथा ओसार प्रसारसँग सम्बबन्त्ित लगत तथा अबभलखे अद्यावबिक 

गने र प्रत्येक तीन मबहनामा सो सम्बन्त्िी प्रबतवेर्दन नगर स्तरीय सबमबतमा पठाउने, 

 (ज) बपबडतको लाबग आवश्यक कानुनी सहायता उपलव्ि गराउन आवश्यक सहबजकरण 

गने, 

 

(३) वडास्तरीय सबमबतको बैठक संयोजकले तोकेबमोबजम आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । 

६. काययबवबिको ब्याख्या र संिोिनिः यस कायाबवबिको कायाान्त्वयनमा कुन ै जबटलता 

आइपरेमा आवश्यक व्याख्या र संिोिन नगर कायापाबलकाले गनेछ । 

 

प्रमाबणकरण बमबतिः२०७७।१०।१२ 

आज्ञाले 

        कुमार प्रसाद कोइराला 

प्रमुख प्रिासकीय अबिकृत 

 

 

 


