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मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रण स्थानीय सबमबत
(गठन तथा पररचालन) काययववबि २०७७

प्रस्तावना
नेपालको सं बबिानले प्रत्याभुत गरे को शोषण बबरुद्धको हक र मानव बेचबबखन तथा ओसार पसारलाई रोक्न
हेटौंडा उपमहानगरपाबलका बभर मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रणको लाबग सबमबत गठन तथा
काम, कतयव्य र अबिकार बनिायरणका लाबग यो काययववबि तयार पाररएको हो ।
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१.

यो काययववबिको नाम "मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रण स्थानीय सबमबत (गठन तथा
पररचालन) काययववबि २०७७" रहेको छ ।

२.

यो काययववबि राजपरमा प्रकाशन भएको बमबतदे खख लागू हुनेछ।

३.

हेटौंडा उपमहानगरपाबलका मानव बेचबबखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण सबमती दे हाय बमोखजम गठन
हुनेछ।
१.

उपमहानगरपाबलकाका प्रमुख ......................................................................... सं योजक

३.

सामाखजक बबकास सबमबतका सं योजक ................................................................ सदस्य

२.

४.
५.
६.
७.
८.
९

१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
४.

उपमहानगरपाबलकाका उप प्रमुख ..............................................................सह सं योजक
खजल्ला प्रशासन कायायलयको अबिकसतस्तरको प्रबतबनिी .......................................सदस्य

खजल्ला प्रहरी कायायलय प्रमुख वा बनजले तोकेको प्रबतबनिी ............................... सदस्य
खशक्षा बबकास महाशाखा प्रमुख..................................................................... सदस्य

सामाखजक बबकास महाशाखा प्रमुख...................................................................सदस्य
उपमहानगरपाबलकाको कानूनी सल्लाकार ..................................................... सदस्य

उपमहानगरपाबलका वालक्लब सं जालका अध्यक्ष.............................................. सदस्य
सबमबतको बनणयय बमोखजम मानब बेचबबखनका बबरुद्द वियाबसल सं स्थाहरु मध्ये

तीनवटा गै.स.स.का प्रमुख ...........................................................................सदस्य

टोल बबकास सं स्था नगर समन्त्वय सबमबतको अध्यक्ष..........................................सदस्य

उपमहानगरपाबलका नगरस्तररय मवहला जागरण समुहको प्रमुख ......................... सदस्य
उद्योग वाखणज्य सं घको प्रबतबनबि.....................................................................सदस्य
नगरस्तरीय युवा क्लब सं जालका अध्यक्ष......................................................

सदस्य

मवहला बालबाबलका महाशाखाका प्रमुख.................................................सदस्य सखचव

हेटौंडा उपमहानगरपाबलका मानव बेचबबखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण सबमबतको काम, कतयव्य र
अबिकार दे हाय बमोखजम रहुने छ ।
क.

प्रचबलत कानून बमोखजम उद्धार गररएका व्यखिको पररचय खुल्ने आबिकाररक कागजात
नभएमा त्यस्ता कागजात बनाउनका लाबग सम्बबित बनकायमा बसफाररस गने ।

ख.

प्रचबलत कानूनमा भए अनुरुप स्थानीय स्तरमा पुनस्थायपना केन्त्र सं चालन गने सोको अनुगमन
र आवश्यकता अनुसार सहयोग गने ।

ग.

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार ववरूद्ध जनचेतना अबभवसवद्ध गराउने,

घ.

बेचबबखन प्रभाववतका लाबग राहत कोष स्थापनातथा सञ्चालनगने ।
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ङ.

आफ्नो क्षेरमा बेचबबखन तथा ओसारपसारको जोखखममा रहेका व्यखिको सं रक्षण र उद्धार
गने ।

च.

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसारका बबरूद्ध स्थानीय स्तरमा काययरत सं घ सं स्थाहरू बीच
समन्त्वयगने ,

छ.

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार सं ग सम्वखन्त्ित लगत तथा अबभले ख अद्यावबिक गने र
प्रत्येक ४ मवहनामा सो सम्वन्त्िी प्रबतवेदन काययपाबलकामा पेश गने,

ज.

उपमहानगरपाबलकाका वडाहरुमा मानव बेचबबखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण वडा
सबमबतहरु गठन तथा पररचालन गने।

५.

प्रत्येक वडामा दे हाय बमोखजमको मानव बेचबबखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण वडा सबमबत गठन
गररनेछ।
१. वडा अध्यक्ष…………………………………………….………………………….......................... सं योजक

६.

२.

वडाका मवहला सदस्य .................................................................................सदस्य

३.

स्थानीय प्रहरी प्रमुख..................................................................................सदस्य

४.

वडा बभरका ववद्यालयहरुका प्र.अ मध्येबाट वडा सबमबतले तोकेको एक प्र.अ. ...........सदस्य

५.

टोल बबकास सं स्था वडा समन्त्वय सबमबतको अध्यक्ष.......................................... सदस्य

६.

वडा वाल क्लब सं जालका सं योजक...............................................................सदस्य

७.

वडाका मवहला स्वास््य स्वयम सेववका मध्येबाट एक..........................................सदस्य

८.

वडा स्तररय मवहला जागरण समुहका प्रमुख वा प्रबतबनबि ..................................... सदस्य

९

बेचबबखन प्रभाववत मध्येबाट एक……………………………………………………....................सदस्य

१०

वडा स्तरीय युवा क्लब अध्यक्ष ………………………………………………………................ सदस्य

११.

वडा सखचव ………………………………………….............................................. सदस्य सखचव

वडा स्तररय मानव बेचबबखन तथा ओसार पसार बनयन्त्रण सबमबतको काम, कतयव्य र अबिकार दे हाय
बमोखजम हुने छःक.

बेच बबखन/जोखखमबाट बमोखजम उद्धार गररएका व्यखिको पररचय खुल्ने आबिकाररक
कागजात नभएमा त्यस्ता कागजात बनाउनका लाबग सम्बबित बनकायमा आवश्यक बसफाररस
गने ।
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ख.

वडा स्तरमा पुनस्थायपना केन्त्र भएमा सोको अनुगमन र

आवश्यकता

अनुसार सहयोग

गने ।
ग.

मानव बेचबबखन तथा ओसार पसार ववरूद्ध जनचेतना अबभवसवद्ध गराउने,

घ.

वडा स्तरको आवश्यकता एवं माबथल्लो सबमबतले बनाएको नीबत र योजना अन्त्तगयत रही
काययिमको कायायन्त्वयन गने ।

ङ.

आफ्नो क्षेरमा बेचबबखन तथा ओसार पसारको जोखखममा रहेका व्यखिको सं रक्षण र उद्धार
गने ।

च.

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार का बबरूद्ध स्थानीय स्तरमा काययरत सं घ सं स्थाहरू बीच
समन्त्वय गने।

छ.

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार सं ग सम्वखन्त्ित लगत तथा अबभले ख अद्यावबिक गने र
प्रत्येक ४ मवहनामा सो सम्वन्त्िी प्रबतवेदन सम्बखन्त्ित बनकायमा पठाउने।

७.

बैठक सम्बन्त्िी काययवविीः
१.

सबमबतको बैठक प्रत्येक २/२ मवहनामा आवश्यकता अनुसार सं योजकले तोकेको बमबत, स्थान
र समयमा बस्ने छ ।

२.

कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रबतशतभन्त्दा बढी सदस्यहरू उपखस्थत भएमा मार सबमबतको
बैठकका लाबग गणपुरक सं ख्या पुगेको माबनने छ ।

३.

बैठकको अध्यक्षता सबमबतका सयोजक र बनजको अनुपखस्थबतमा सहसं योजक वा उपखस्थत
सदस्यहरू मध्ये वररष्ठ सदस्यले गनेछ ।

४.
८.

बैठक सम्वन्त्िी अन्त्य काययववबि सबमबत आफैले बनिायरण गरे बमोखजम हुनेछ ।

पररमाजयन तथा संशोिनः यस काययववबिलाई आवश्यकता अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपाबलका नगर
काययपाबलकाले पररमाजयन तथा सं शोिन गनय सक्ने छ ।

प्रमाखणकरण बमबतः- २०७७साल 02 मवहना 30 गते
प्रमुख प्रशासवकय अबिकसत
गोपाल प्रसाद बगाले
हेटौंडा उपमहानगरपाबलका
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