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टोखा नगरपालिकामा मानव बेचववखन तथा ओसारपसार (ननयन्त्रण) स्थानीय सलमनत गठन 
तथा व्यबस्थापन सम्बन्त्धी काययववधध २०७७ 

 

प्रस्तावना: मानव बेचववखन तथा ओसारपसार एक बहुआयाममक, बहुक्षेत्रगत ववश्वव्यापी 
गम्भिर समस्या हो । यस अपराधको जोखखममा जुनसुकै बेलामा जो पनन पनन सक्छ । 
मानव बेचववखन तथा ओसारपसार  (ननयन्त्त्रण) ऐन२०६४ रननयमावली२०६५ को व्यबस्था 
बमोम्जम मानव बेचववखन तथा ओसारपसार गने कायनलाई ननयन्त्त्रण गनन र त्यस्तो कायनबाट 
वपडित व्यक्तीको संरक्षण तथा पुनस्थानपना गने सभबन्त्धमा कानूनी व्यबस्था गनन बाञ्छननय 
िएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा टोखा नगरपामलकाको प्रशासकीय 
कायनववधध ननयममत गने ऐन २०७५ को दफा ४ बमोम्जम टोखानगरपामलका नगर 
कायनपामलकाले स्वकृत गरी यो कायनववधध लागु गरेको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारम्म्िक 

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्ि: यस कायनववधधको नाम ‘’ टोखा नगरपामलकामा मानव बेचववखन 
तथा ओसारपसार (ननयन्त्त्रण) स्थानीय सममनत गठन तथा व्यबस्थापन सभबम्न्त्ध 
कायनववधध२०७७ रहेको छ । यो कायनववधध स्वीकृती िएको ममनत देखख लागु हुनेछ ।  

२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस कायनववधधमा :- 

(क) “ऐन” िन्त्नाले मानब बेचववखन तथा ओसारपसार  (ननयन्त्त्रण)ऐन २०६४ 
सभझनुपछन । 

(ख) “ननयमावली”िन्त्नाले मानव बेचववखन तथा ओसारपसार  (ननयन्त्त्रण) 
ननयमावली २०६५ (प्रथम संशोधन समेत)सभझनुपछन । 

(ग) “मन्त्त्रालय” िन्त्नाले नेपाल सरकारको मानव बेचववखन तथा ओसारपसार  
(ननयन्त्त्रण) सभबन्त्धी ववषय हेनेमन्त्त्रालय सभझनुपछन । 



(घ) “प्रदेश मन्त्त्रालय”िन्त्नाले वागमती प्रदेश सामाम्जक ववकास मन्त्त्रालय 
सभझनुपछन। 

(ङ) राम्रिय सममनत िन्त्नाले मानब बेचववखन तथा ओसारपसार  
(ननयन्त्त्रण)ननयमावली २०६५को दफा ३  बमोम्जमको सममनत सभझनुपछन । 

(च)  “म्जल्ला सममनत” मानब बेचववखन तथा ओसारपसार  (ननयन्त्त्रण) ननयमावली 
२०६५ को दफा ६ बमोम्जमकोसममनत सभझनुपछन । 

(छ) “नगरस्तरीय सममनत” िन्त्नाले यस कायनववधधको दफा ३ बमोम्जमको मानब 
बेचववखन तथा ओसारपसार  (ननयन्त्त्रण) कायनको लागी नगरपामलकामा गठन 
हुने नगरस्तरीय सममनत सभझनुपछन । 

(ज) “विास्तरीय सममनत” िन्त्नाले यस कायनववधधको दफा ५ बमोम्जमको मानब 
बेचववखन तथा ओसारपसार (ननयन्त्त्रण) कायनको लागी नगरपामलका अन्त्तरगतका 
विा कायानलयहरुमा गठन हुने विास्तरीय सममनत सभझनुपछन । 

(झ) “नगरपामलका” िन्त्नाले टोखा नगरपामलका सभझनुपछन । 

(ञ) “शाखा” िन्त्नाले टोखा नगरपामलकाको महहला तथा बालबामलका शाखा 
सभझनुपछन । 

(ट) “स्थानीय सममनत” िन्त्नाले दफा ३ बमोम्जम गठन हुने नगरस्तरीय सममनत 
तथा दफा ५ बमोम्जम गठन हुने विास्तरीय सममनत सभझनुपदनछ । 

पररच्छेद-२ 

३. नगरस्तररय सलमनतको गठन :  

   १.  नगरपामलका मित्र हुने मानव बेचववखन तथा ओसारपसार  गने कायनलाई ननयन्त्त्रण 
गनन र वपडित तथा प्रिाववतको संरक्षण र पुनस्थानपना गनन देहाय बमोम्जमको 
नगरस्तरीय मानव बेचववखन तथा ओसारपसार (ननयन्त्त्रण) सममनत रहनेछ ।  

(क.)  संयोजक नगरपामलका प्रमुख वा प्रमुखले  तोकेको व्यम्क्त  

(ख.)  सदस्य न्त्यानयक सममनत संयोजक वा ननजले तोकेको व्यम्क्त 

(ग.)  सदस्य  सामाम्जक ववकास सममनत संयोजक 



 

(घ.)  सदस्य प्रमुख प्रशासककय अधधकृत 

(ङ.)  सदस्य नगरपामलकामित्रको प्रहरर कायानलय प्रमुख  

(च.)  सदस्य प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहमित्रका सबैिन्त्दा उच्च 
तहको ववद्यालय 

 (छ.)  सदस्य संयोजक, रोजगार सेवा तथा सुचना केन्त्र 

(ज.)  सदस्य नगरपामलकामित्र मानव बेचववखन तथा ओसारपसार  
ववरुद्ध कियाशील संस्थाको  प्रनतननधध १ जना 

(झ.)  सदस्य संयोजकले तोकेको १ जना अधधवक्ता                                          

(ञ.)  सदस्य संचारकमी 
(ट.)  सदस्य नगर बाल सञ्जाल प्रनतननधी 
(ठ.)  सदस्य स्थानीय उद्योग वाखणज्य संघ/होटल व्यबसायी संघ 

/      िेि युननयन प्रनतननधी 
(ड.)  सदस्य मानव बेचववखन तथा ओसारपसार पीडित व्यम्क्तहरु 

मध्येबाट पामलकाले मनोननत गरेको एक जना 
उपलव्ध िएसभम  

(ढ.)  सदस्य सधचव शाखा प्रमुख महहला तथा बालबामलका शाखा 

४. नगरस्तरीय सलमनतको काम कतयव्य र अधधकार:  

१. दफा ३ बमोम्जम गहठत नगरस्तरीय सममनतको काम कतनव्य र अधधकार देहाय बमवम्जम 
हुनेछ । 

• मानव बेचववखन तथा ओसारपसार ववरुद्ध स्थानीय अमियान तथा कायनिमहरु तजुनमा 
तथा सञ्चालन गने । 

• नगरपामलकामित्र मानव बेचववखन तथा ओसारपसारसँग सभबम्न्त्धत तथ्याङ्क संकलन, 
लगत तथा अमिलेख अद्यावधधक गने र ननयमानुसार म्जल्ला सममनत,प्रदेश तथा 
राम्रिय सममनतलाई उपलव्ध गराउने । 



• वपडितको उद्धार, संरक्षण, न्त्याय तथा पुनस्थानपनाका लाधग आवश्यक अन्त्तनननकाय 
तथा अन्त्तस्थाननीय तह समन्त्वयको कायन गने ।  

• जोखखम रहेका व्यक्तीको तत्काल उद्धार, संरक्षण र पुनस्थानपनाको कायन गने ।  

• मानव बेचववखन तथा ओसारपसार ननयन्त्त्रणको लागी नगरस्तरीय कोष स्थापना र 
सञ्चालन गने ।  

• ववदेशमा वपडित िएका पहहचान िएमा वा त्यस्तो उजुरी वा ननवेदन प्राप्त िएमा 
आवश्यक सहायताका लाधग राम्रिय सममनतमा पे्रषण तथा समन्त्वय र सहकायन गने ।  

• सरोकारवालाहरुमा समन्त्वय, सहकायन अमिबदृ्धध गने र क्षमता ववकासगने । 

• नगरपामलकामा रहेका रोजगार प्रवद्नधन महहला ववकास, बालअधधकार प्रवद्नधन, कृवष 
ववकास पशु ववकास जस्ता समुदायमा केम्न्त्रत कायनिमहरुलाई पीडित तथा जोखखम 
क्षेत्रका बामसन्त्दाहरुलाई लक्षक्षत गरी सञ्चालन गने/गराउने ।  

• नगरपामलकामित्र मानव बेचववखन तथा ओसारपसार ननयन्त्त्रणका लाधग िए गरेका 
कायनिमहरुको अनुगमन गने, प्रनतवेदन तयार गने र नगर  सममनतमा पठाउने । 

• मानव बेचववखन तथा ओसारपसार ननयन्त्त्रणको क्षेत्रमा वकालत गने र नगरपामलका 
तथा विाहरुलाई सुझाव हदने ।  

• तोककए बमोम्जमका अन्त्य कायन गने । 
पररच्छेद-३ 

५. वडास्तरीय सलमनतको गठन:  मानव बेचववखन तथा ओसारपसार (ननयन्त्त्रण) सभबन्त्धी 
ववमिन्त्न कायनहरु गनन नगरपामलकामित्रका प्रत्येक विाहरुमा देहाय बमोम्जमको विास्तरीय 
सममनत रहनेछ । 

१.  विा अध्यक्ष वा ननजले तोकेको व्यम्क्त अध्यक्ष 

२.  दमलत महहला सदस्य सदस्य 

३.  सभबन्त्धीत प्रहरी कायानलयको प्रमुख वा प्रनतननधध सदस्य 

४.  विा मित्रका सामूदानयक वा संस्थागत ववद्यालयहरु मध्येबाट 
विाअध्यक्षले तोकेको एक जना प्र. अ.  

सदस्य 

५.  मानव बेनमानव बेचववखन ववरुद्ध कियामशल गैसस प्रनतननधी  

  
 

सदस्य 



६.  महहला संस्था /सञ्जाल प्रनतननधध 

 

सदस्य 

७.  विा सधच विा सधचव सदस्य सधचव 

      

६.वडास्तरीय सलमनतको काम, कतयव्य र अधधकार: दफा ५ बमोम्जम गठन हुने विास्तरीय 
सममनतको काम कतनव्य र अधधकार देहायबमवम्जम हुनेछ । 

(१) स्थानीय आवश्यकता पहहचान, योजना तजुनमा गने र कायनिम कायानन्त्वयन गने, 
गराउने ।  

(२) जोखखम रहेका व्यक्तीको तत्काल उद्धार, संरक्षणका कायन गने ।  

(३) मानव बेचववखन तथा ओसारपसार ववरुद्ध जनचेतना अमिवदृ्धध गराउने  । 
(४) विा स्तरमा कियामशल संघसंस्था सरोकारवाला ननकायहरु ववच आवश्यक समन्त्वय 

तथा सहकायन गने ।  

(५) ववमिन्त्न ननकायहरुको समन्त्वय सहकायनमा मानव बेचववखन ननयन्त्त्रण,वपडितको 
उद्धार, संरक्षण, न्त्याय तथा पुनस्थानपनाका कायनमा सहयोग गने ।  

(६)  विामित्र िए गरेका कायनिमहरुको अनुगमन गने, प्रनतवेदन तयार गने र  
सममनतमापठाउने । 

(७) तोककए बमोम्जमका अन्त्य कायन गने । 
पररच्छेद-४ 

७. स्थानीय सलमनतको बैठक सम्बन्त्धी काययववधध: स्थानीय सममनतको बैठक सभबन्त्धी 
कायनववधध देहाय बमोम्जम ननधानरण गररएको छ:– 

(१) सममनतको बैठक कम्भतमा वषनको ३ पटक तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्षले 
तोकेको ममनत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

 (२) अध्यक्षको ननदेशनमा सममनतको बैठक सदस्य–सधचवले बोलाउनेछ । 

(३) सदस्य–सधचवले सममनतको बैठक बस्ने सूचना र छलफल हुने ववषयहरूको सूची 
१ हदन अगावै सममनतका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपनेछ । 



(४) सममनतमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत िन्त्दा बढी 
सदस्यहरू उपम्स्थत िएमा सममनतको बैठकको लाधग गणपूरक संख्या पुगेको 
मानननेछ । 

(५) सममनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र ननजको अनुपम्स्थनतमा 
उपम्स्थत सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता 
गनेछ । 

 (६) बैठकमा उपम्स्थत सदस्यहरुको बहुमतको ननणनय मान्त्य हुनेछ । मत बराबर 
िएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यम्क्तले ननणानयक मत हदन सक्नेछ । 

(७) सममनतको बैठकको ननणनय सममनतको अध्यक्ष र सदस्य-सधचव द्वारा प्रमाखणत 
गररनेछ। 

 (८) सममनतको बैठक तथा सञ्चालन खचन नगरपामलकाको ननयमानसुार हुनेछ । 

 (९) बैठक सभबन्त्धी अन्त्य कायनववधध सममनत आफैले ननधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ । 

 

८.उपसलमनत वा कायय टोिी गठन गनय  सक्ने: 
(१) स्थानीय सममनतले आफूले गनुनपने कुन ैकाम सुचारु रुपले सञ्चालन गननको ननममत्त 

उपसममनत वा कायनटोली गठन गरी पररचालन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गठन हुने उपसममनत वा कायन टोलीको काम, कतनव्य र अधधकार, 

कायन प्रकृनत अनुसार काममा खहटए वा काम गरे वापत टोली वा सदस्यले पाउने 
ित्ता वा पाररश्रममक वा सेवा सुववधा तथा अन्त्य कायनववधध नगरपामलकाको प्रचमलत 
ननयमानुसार सममनतले तोकी हदए बमोम्जम हुनेछ । 

 

९.प्रगनत प्रनतवेदन  
१) सममनतबाट िए गरेका काम कारवाहीको चौमामसक प्रगनत प्रनतवेदन ७ हदन मित्र तथा 
बावषनक प्रगनत आधथनक बषन समाप्त िएको एक महहना मित्र शाखाले नगरपामलका समक्ष पेश 
गनुन पनेछ । साथै सो प्रनतवेदन राम्रिय सममनत तथा प्रदेश र म्जल्ला सममनतमा पठाउनु 
पनेछ । 

 



पररच्छेद-५ 

ववववध 

 

१०. आधार तथा प्रक्रियाहरू ननधायरण: सममनतले यो कायनववधधमा उम्ल्लखखत कायनहरूका 
अनतररक्त यो कायनववधधका व्यवस्थाहरूको कायानन्त्वयनका लाधग आवश्यक आधार तथा 
प्रकियाहरू ननधानरण गनन सक्नेछ ।  

११. बाधा, अड्काउ फुकाउने: यो कायनववधधको कायानन्त्वयनका मसलमसलामा कुनै बाधा, अड्काउ 
परेमा  नगर कायनपामलकाले त्यस्तो बाधा, अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 


