सूय दय नगरपािलकाको नगर त रय मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय ण सिमित (गठन तथा प रचालन)
कायिविध २०७८
कायपािलकाबाट वीकृ त िमित: २०७८/०९/२० गते
तावना:
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन २०६४ लाई भावकारी काया वयन गनका लािग िनिमत मानव बेचिबखन
तथा ओसार पसार (िनय ण) िनयमावली २०६५, मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) (पिहलो संश धन)
िनयमावली २०७७ र मानव बेचिबखन िव को थानीय सिमित (गठन तथा प रचालन) िनदिशका २०६५ अनुसार मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसारलाई िनय ण गनका लागी के देिख थानीयतह स म सिमतीह गठन तथा प रचालन गन
यव था गरे को छ । यसै ऐन र िनयामावली तथा िनदिशका अनसु ार िबगतमा के ीय सिमती, िज ला सिमती र थािनय
सिमतीह गठन तथा प रचालनग र रोकथाम ,संर ण, अिभयोजन लगायतका काय गद आएको छ । यसै ममा सम वय र
सहकायलाई पिन उ च ाथिमकताका साथै मानव बेचिबखन तथा ओसार पसारलाइ िनय ण गन िविवध कायह ग ररहेको
छ । यसै अनुसार थानीय तरमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय ण स ब धी सिमितह को गठनमा एक पता
याउन तथा प रचालन गन योजनका लािग कायिविधको आव यकतालाई मनन गद नगर त रय सिमितको गठन तथा
काम, कत य र अिधकार िनधारणका लािग यो कायिविध तयार पा रएको हो ।
नेपालको सिं बधान २०७२ को भाग ३ को धारा २९ मा उ लेिखत शोषण िब को हकको उपधारा ३ मा कसैलाइ पिन
बेचिबखन गन, दास वा बधवु ा बनाउन पाइने छै न र कसैलाई पिन िनजको इ छा िबप रत काममा लगाउनपाइने छै न भिन प
उ लेख ग रएको छ । साथै संघीय रा यको यव था मतु ािबक थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अ तगत थानीयतह
संचालनहदै आइरहेका छन । उ ऐनको दफा १४ मा थानीय सरकारले िविभ न िवषयगत सिमती उप–सिमतीह को गठन
गनस ने यव था गरे मतु ािवक मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय ण नगर तरीय तथा वडा सिमती गठन ग रने छ ।
नेपालको सिं बधान २०७२ को भाग ३ को धारा २९ मा उ लेिखत शोषण िब को हकको उपधारा ३ मा कसैलाइ पिन
बेचिबखन गन, दास वा बधुवा बनाउन पाइने छै न र कसैलाई पिन िनजको इ छा िवप रत काममा लागाउन पाइने छै न भिन प
उ लेख ग रएको छ । साथै संघीय रा यको यव था मतु ािबक थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अ तगत थानीय तह
संचालन हदै आइरहेका छन । उ ऐनको दफा १४ मा थानीय सरकारले िविभ न िवषयगत सिमती उप–सिमतीह को गठन
गनस ने यव था गरे मतु ािवक मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार िनय ण नगर तरीय तथा वडा सिमित गठन गन,
काय वयन गन थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) ले िदएको अिधकार अनसु ार अनुगमन
भावकारी बनाउन वा छनीय भएकोले सूय दय नगरपािलकाले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय ण गठन तथा
प रचालन कायिविध २०७८ जारी गरे को छ ।
प र छे द – १
ारि भक
१. सिं नाम र ार भ:- (१) यस कायिविधको नाम “मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय ण सिमित (गठन तथा
प रचालन) कायिविध २०७८” रहने छ ।
(२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ ।

२. प रभाषा: िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा:(क) “ऐन” भ नाले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन २०६४ स झनु पदछ ।
(ख) “िनयमावली” भ नाले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) िनयमावली २०६५, स झनु पदछ ।
(ग) “ थानीय तह” भ नाले सयू दय नगरपािलका स झनु पदछ ।
(घ) “वडा कायालय” भ नाले सयू दय नगरपािलका वडा नं. १ देिख १४ वटै वडा स मका सबै वडा कायालय स झनु पदछ ।
(ङ) “सिमती” भ नाले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय ण सिमती स झनु पदछ ।
(च) “नगर तरीय सिमती” भ नाले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय ण सयू दय नगरपािलका तरीय सिमती स झनु
पदछ ।
(छ) “वडा सिमती” भ नाले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय ण सयू दय नगरपािलकाका वडा नं १ देिख १४ वटै
वडामा गिठत सिमती स झनु पदछ ।
प र छे द – २
नगर तरीय सिमित गठन
३. मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय ण नगर तरीय सिमतीको गठन देहाय बमोिजम हनेछ । (१) नगरपािलकाको
आयोजनामा थानीय मिहला समहू , लैङ्िगक िहसं ा िनवारणको लािग िनगरानी समहू , नगर बाल स जाल, नगर बाल संर ण
सिमित, थानीय प कार, समाजसेवी, िविभ न संघ सं था, वा य वयमसेिवका तथा थािनय िव ालयका िश क
िशि का, थािनय हरी आिदको उपि थतीमा नगरपािलका तरीय भेला गन । उ भेला नगरपािलकाको नगर मख
ु को
अ य तामा ब ने छ ।
(२) सोही भेलाले देहायका ितिनिधह को मनोनयन गरी नगर त रय सिमित गठन गनछ ।
४. मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय ण नगर तरीय सिमती स वि ध यब था देहाय बमोिजम हनेछ । (१) मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) िनयमावली २०६५, मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) (पिहलो
संशोधन) िनयमावली २०७७ र मानव बेचिबखन िव को थानीय सिमित (गठन तथा प रचालन) िनदिशका २०६५
थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १४ अनुसार मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार लाई िनय ण गनका लािग
सयू दय नगरपािलकामा देहाय बमोिजमको नगर तरीय सिमती रहनेछ ।
तपिसल:
(१) संयोजक: नगर मख
ु -१
(२) सद य: यायीक सिमितको सयं ोजक -१
(३) सद य: मख
ु , इलाका हरी कायालय -१
(४) सद य: धाना यापक वा िनजले तोके को िश क ( थानीय तह िभ का सबै भ दा उ च तहको कुनै एक
िव ालय) -१
(५) सद य: सयं ोजक नगर त रय बाल सजं ाल -१

(६) सद य: मख
ु , वा य शाखा -१
(७) सद य: सयं ोजक, रोजगार सेवा तथा सचु ना के -१
(८) सद य: मख
ु , िश ा शाखा -१
(९) सद य: नगर, प कार महासघं वा ितिनिध -१
(१०) सद य: अ य , उ ोग वािण य सघं -१
(११) सद य: मिहला वा य वयं सेिवका -१
(१२) सद य: बेचिबखन तथा ओसार पसार िव को े मा काम गन गैसस सं थाको ितिनिध २ जना -२
(१३) सद य: मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार पीिडत यि ह म येबाट स बि धत थानीयतहले मनोनीत
गरे को १ जना सद य (उपल ध भए स म) -१
(१४) सद य सिचव: मख
ु , मिहला तथा बालबािलका शाखा -१
५. नगर तरीय सिमतीले कानुनी सरं चनागत, कायिविधगत तथा अ य आय यक िवषयमा मानव बेचिबखन तथा ओसार
पसार िनय ण िज ला सिमती, देश १ को सामािजक िवकास म ालय, मिहला वालवालीका तथा जे नागरीक म ालय
लगायत स वि धत िनकाय सगं सम वय गनछ ।

६. नगर
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
छ)
ज)
झ)

प र छे द – ३
नगर तरीय सिमितको काम, कत य र अिधकार
तरीय सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ ।
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िव थानीय अिभयान तथा काय मह स चालन गन ।
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार सँग स बि धत थानीयतहमा लगत तथाअिभलेख अ ाविधक गन ।
िपिडत सहायताका लािग आव यक अ तिनकाय तथा अ तर थानीयतह सम वय तथा िसफारीसको काय गन ।
थानीय तरमा िपिडत सहायता तथामानव बेचिबखन िव का काय मह स चालन गन मानव
बेचिबखनिव को कोष थापना र स चालन गन
थानीय तहमा सभा सद य तथा सरोकारवालाह मानव बेचिबखनका िविवध िवषयमा िश ण तथा मता
िवकास गो ी स चालन गन ।
थानीय तरका काय मह स चालन गन अ य सरकारी िनकाय, गैसस तथा िनिज े सँग सहकाय र सम वयगन ।
येक वडामा वडा अ य वा तोिकएको सद यको संयोजक वमा मानव बेचिबखन िव को वडा तरीय सिमित
गठन र प रचालन तथा सबलीकरण गन ।
नगर तरीय सिमितको बैठक बािषक यनु तम ६ पटक र आव यकता अनुसार सो भ दा बढी पिन ब न स नेछ ।
नगरपािलकामा रहेका रोजगार व ्धन, मिहलािवकास, बालअिधकार व ्धन, कृ िष िवकास, पशु िवकास वा
य तै समदु ायमा के ि त काय मह लाई पीिडत तथा जोिखम े का बािस दाह लाई लि त गरी स चालन गन ।
प र छे द – ४
वडा तरीय सिमित

७. मानव बेचिबखन िव को वडा तरीय सिमितको गठन देहाय बमोिजम हनेछ । (१) वडाको हकमा थानीय मिहला समहू ,
लैङ्िगक िहसं ा िनवारणको लािग िनगरानी समहू बाल लब, थानीय प कार, समाज सेवी, िविभ न सघं सं था, वा य
वयम सेिवका तथा थािनय िव ालयका िश क िशि का, थािनय हरी आिदको उपि थतीमा वडा तरीय भेला गन । उ
भेला वडा अ य को अ य तामा ब ने छ । (२) सोही भेलाले देहायका ितिनिधह को मनोनयन गरी वडा त रय सिमित
गठन गनछ ।
८. वडा तरीय सिमती स वि ध यव था देहाय बमोिजम हनेछ । (१) थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १४
अनुसार थानीय सरकारले िविभ न िवषयगत सिमती उप–सिमतीह को गठन गनस ने यव था रहेको र मानव बेच िबखन
तथा ओसारपसार िनय णका लािग सयू दय नगरपािलकाले येक वडामा देहाय बमोिजमको वडा तरीय सिमती गठन गनछ
। वडा सिमितमा देहाय बमोिजमका पदािधकारी रहने यव था रहेको छ ।
तपिसलः
(१) संयोजक: वडाअ य -१
(२) सद य: मिहला ितिनिध, वडा तरीय मिहला सद य -१
(३) सद य: िसमा तकृ त तथा दिलत समदु ायबाट मिहला -१
(४) सद य: मिहला समहु वा िकशोरी समहु -१
(५) सद य: वडा तरीय बाल लवबाट -१
(६) सद य: धाना यापक, वडा िभ का सबैभ दा उ च तहको िव ालय -१
(७) सद य: मख
ु , वडा िभ का वा य सेवा के -१
(८) सद य: थानीय हरी कायालय -१
(९) सद य: थानीय तहमा ि याशील मानव बेचिवखनको े मा काम गन संघ सं थाका ितिनिध -१
(१०) सद य: मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार पीिडत यि ह म येबाट स बि धत वडाले मनोनीत गरे को एक
जना सद य (उपल ध भएस म) -१
(११) सद य सिचव: वडा सिचव -१
प र छे द – ५
वडा तरीय सिमितको काम, कत य र अिधकार
९. वडा तरीय मानव बेचिबखन िव को सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ ।
क) मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िव थानीय अिभयान तथा काय मह स चालन गन,
ख) आफनो काय े िभ िपिडतको उ ार तथा संर णको यव था गद, िपिडत सहायताका लािग आव यक अ तिनकाय
तथा अ तर थानीय तह सम वय तथा िसफारीसको काय गन ।
ग) थानीय तहमा सभा सद य तथा सरोकारवालाह मा मानव बेचिबखनका िविवध िवषयमा िश ण तथा मता िवकास
गो ी स चालन गन ।
घ) वडा तरीय सिमितको बैठक बािषक यनु तम ६ पटक र आव यकता अनुसार सो भ दा बढी पिन ब न स नेछ ।

