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गाउॉऩालरका स्तयीम भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय 
लनमन्त्रण सलभलत (गठन तथा ऩरयचारन) कामयववलध, २०७९ 
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गाउॉऩालरका स्तयीम भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय लनमन्त्रण सलभलत 
(गठन तथा ऩरयचारन) कामयववलध, २०७९ 

 

 

प्रस्तावनााः–  
भानव फेचववखन तथा ओसायऩसाय (लनमन्त्रण) ऐन, २०६४ जनु ववशेष ऐनको रुऩभा यहेको छ । मस 
ववशेष ऐनराई प्रबावकायी कामायन्त्वमन गनयका रालग लनलभयत भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय 
(लनमन्त्रण) लनमभावरी २०६५, भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय (लनमन्त्रण) (ऩवहरो सॊशोधन) 
लनमभावरी २०७७ य भानव फेचलफखन ववरुद्धको स्थानीम सलभलत (गठन तथा ऩरयचारन) लनदेशशका, 
२०७० अनसुाय भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसायराई लनमन्त्रण गनयका रालग केन्त्र देशख स्थानीम तह 
सम्भ सलभलतहरु गठन तथा ऩरयचारन गने व्मवस्था गयेको छ । मसै ऐन य लनमाभावरी तथा 
लनदेशशका अनसुाय ववगतभा केशन्त्रम सलभलत, शजल्रा सलभलत य स्थानीम सलभलतहरु गठन तथा ऩरयचारन 
गरय योकथाभ, सॊयऺण, अलबमोजन रगामतका कामय गदै आएको छ । मसै क्रभभा सभन्त्वम य 
सहकामयराई ऩलन उच्च प्राथलभकताका साथै भानव फेचलफखन तथा ओसायप्रसायराइ लनमन्त्रण गने ववववध 
कामयहरु गरययहेको छ । मसै अनसुाय स्थानीम स्तयभा भानव फेचववखन तथा ओसायऩसाय लनमन्त्रण 
सम्फन्त्धी सलभलतहरूको गठनभा एकरूऩता ल्माउन तथा ऩरयचारन गने प्रमोजनका रालग कामयववलधको 
आवश्मकताराई भनन गदै गाउॉऩालरका स्तयीम सलभलतको गठन तथा काभ, कतयव्म य अलधकाय 
लनधाययणका रालग मो कामयववलध तमाय ऩारयएको हो ।  
 

नेऩारको सॊववधानको बाग ३ को धाया २९ भा उल्रेशखत शोषण ववरुद्धको हकको उऩधाया ३ भा 
कसैराई ऩलन फेचववखन गनय, दास वा फॉधवुा फनाउन ऩाइने छैन य कसैराई ऩलन लनजको इच्छा ववऩरयत 
काभभा रगाउन ऩाइने छैन बलन स्ऩष्ट उल्रेख गरयएको छ । साथै सॊघीम याज्मको ब्मवस्था भतुाववक 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ अन्त्तगयत स्थानीम तह सॊचारन हुॉदै आइयहेका छन ्। उक्त 
ऐनको दपा १४ भा स्थानीम सयकायरे ववलबन्न ववषमगत सलभलत उऩ–सलभलतहरुको गठन गनयसक्न े
व्मवस्था गये भतुाववक भानव फेचववखन तथा ओसायऩसाय लनमन्त्रण गाउॉऩालरका स्तयीम तथा वडा 
सलभती गठन गनय, कामायन्त्वमन गनय स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा 
(२) रे ददएको अलधकाय अनसुाय अनगुभन तथा प्रबावकायी फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे फफई 
गाउॉऩालरकारे भानव फेचववखन तथा ओसायऩसाय लनमन्त्रण सलभलत (गठन तथा ऩरयचारन) कामयववलध, 

२०७९ जायी गयेको छ । 

 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस कामयववलधको नाभ “भानव फेचववखन तथा ओसायप्रसाय लनमन्त्रण  
     सलभती (गठन तथा ऩरयचारन) कामयववलध २०७९” यहने छ ।  
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   (२) मो कामयववलध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा  
क) “स्थानीम तह” बन्नारे फफई गाउॉऩालरका सम्झन ुऩदयछ ।  
ख) “वडा कामायरम” बन्नारे  फफई गाउॉऩालरका वडा नॊ १ देशख ७ नम्फय सम्भका सफै वडा कामायरम  
      सम्झन ुऩदयछ ।  
ग) “सलभलत” बन्नारे भानव फेचववखन तथा ओसायप्रसाय लनमन्त्रण सलभलत सम्झन ुऩदयछ ।  
घ) “गाउॉऩालरका स्तयीम सलभलत” बन्नारे भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय लनमन्त्रण फफई  
      गाउॉऩालरका स्तयीम सलभती सम्झन ुऩदयछ ।  
ङ) “वडा सलभलत” बन्नारे भानव फेचलफखन तथा ओसायप्रसाय लनमन्त्रण फफई गाउॉऩालरकाका वडा नॊ  
      १ देशख ७ नम्फय सम्भका सफै वडाभा गदठत सलभलत सम्झन ुऩदयछ । 

 

 

ऩरयच्छेद – २ 

गाउॉऩालरका स्तयीम सलभलत 

 

३. भानव फेचववखन तथा ओसायप्रसाय लनमन्त्रण गाउॉऩालरका स्तयीम सलभलत सम्फन्त्धी व्मफस्था देहाम 
फभोशजभ हनुेछाः (१) स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा १४ अनसुाय भानव फेचलफखन 
तथा ओसायप्रसायराई लनमन्त्रण गनयका रालग फफई गाउॉऩालरकाभा देहाम फभोशजभको गाउॉऩालरका 
स्तयीम सलभलत यहने छ ।  
तऩलसर :  
१) गाउॉऩालरका अध्मऺ                                                       सॊमोजक  
२) गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ                                                       सदस्म 

३) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत                                                   सदस्म 

४) सॊमोजक, साभाशजक ववकास सलभलत                                             सदस्म 
५) प्रभखु, ईराका प्रहयी कामायरम                                                 सदस्म 

६) स्थानीम तह लबरको सफैबन्त्दा उच्च तहको ववद्यारम भध्मेवाट अध्मऺरे तोकेको  
    प्रधानाध्माऩक १ जना                                                      सदस्म 

७) सॊमोजक, ऩालरका स्तयीम फार सञ्जार सलभलत                                     सदस्म 

८) प्रभखु, स्वास््म शाखा                                                        सदस्म 

९) सॊमोजक, योजगाय सेवा तथा सूचना केन्त्र                                         सदस्म 

१०) प्रभखु, शशऺा मवुा तथा खेरकुद शाखा                                         सदस्म 

११) प्रभखु, कृवष ववकास शाखा                                                  सदस्म 

१२) प्रभखु, ऩश ुसेवा शाखा                                                     सदस्म 

१३) सलभलतरे भनोनमन गयेको स्थानीम स्तयको ऩरकाय भहासॊघको प्रलतलनलध १ जना         सदस्म 

१४) अध्मऺ, ऩालरका स्तयीम उद्योग वाशणज्म सॊघ                                    सदस्म 



3 
 

१५) प्रभखु, साभाशजक ववकास शाखा                                              सदस्म 

१६) फेचलफखन तथा ओसायऩसाय ववरुद्धको ऺेरभा काभ गने गै.स.स.सॊस्थाको प्रलतलनलध,  

     भध्मवाट सलभलतरे भनोलनत गयेको १ जना                                     सदस्म 

१६) भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय ऩीलडत व्मशक्तहरु भध्मेफाट सलभलतरे  
     भनोनीत गयेको एक जना                                                             सदस्म 

१७) भवहरा स्वमभ सेववका भध्मेवाट सलभलतरे भनोलनत गयेको                          सदस्म 

१८) प्रभखु भवहरा, फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक शाखा                         सदस्म सशचव 

 

४. गाउॉऩालरका स्तयीम सलभलतरे काननुी सॊयचनागत, कामय ववधीगत तथा अन्त्म आवश्मक ववषमभा 
भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय लनमन्त्रण शजल्रा सलभलत, रशुम्फनी प्रदेशको साभाशजक ववकास 
भन्त्रारम, भवहरा फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक भन्त्रारम रगामत सम्वशन्त्धत लनकामसॊग सभन्त्वम 
गनेछ ।  
 

ऩरयच्छेद – ३ 

गाउॉऩालरका स्तयीम सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
 

५. गाउॉऩालरका स्तयीम सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ ।  
1) भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय ववरुद्ध स्थानीम अलबमान तथा कामयक्रभहरु सञ्चारन गने ।  
2) भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय सॉग सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा रगत तथा अलबरेख 

अद्यावलधक गने ।  
3) ऩीलडत सहामताका रालग आवश्मक अन्त्तय लनकाम तथा अन्त्तय स्थानीम तह सभन्त्वम तथा 

लसपायीसको कामय गने ।  
4) स्थानीम स्तयभा ऩीलडत सहामता तथा भानव फेचलफखन ववरुद्धका कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय 

भानव फेचलफखन ववरुद्धको कोष स्थाऩना य सञ्चारन गने ।  
5) स्थानीम तहभा सयोकायवाराहरु भाझ भानव फेचलफखनका ववववध ववषमभा प्रशशऺण तथा ऺभता 

ववकास गोष्ठी सञ्चारन गने ।  
6) स्थानीम स्तयका कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय अन्त्म सयकायी लनकाम, गै.स.स. तथा लनजी ऺेरसॉग 

सहकामय य सभन्त्वम गने ।  
7) प्रत्मेक वडाभा वडा अध्मऺ वा तोवकएको सदस्मको सॊमोजकत्वभा भानव फेचलफखन ववरुद्धको 

वडास्तयीम सलभलत गठन य ऩरयचारन तथा सफरीकयण गने ।  
8) ऩालरका स्तयीम सलभलतको फैठक फावषयक न्त्मनुतभ ६ ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सो बन्त्दा 

फढी ऩलन फस्न सक्नेछ ।  
9) गाउॉऩालरकाभा यहेका योजगाय प्रवद्धयन, भवहरा ववकास, फार अलधकाय प्रवद्धयन, कृवष ववकास, ऩश ु

ववकास वा मस्तै सभदुामभा केशन्त्रत कामयक्रभहरूराई ऩीलडत तथा जोशखभ ऺेरका 
फालसन्त्दाहरूराई रशऺत गयी सञ्चारन गने ।  
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ऩरयच्छेद – ४ 

वडा स्तयीम सलभती 
 

६. भानव फेचववखन ववरुद्धको वडा स्तयीम सलभलतको गठन देहाम फभोशजभ हनुेछ :  
१) वडाको आमोजनाभा स्थानीम भवहरा सभूह, रैवङ्गक वहॊसा लनवायणको रालग लनगयानी सभूह फार 
क्रफ, स्थानीम ऩरकाय, सभाज सेवी, ववलबन्न सॊघ सॊस्था, स्वास््म स्वॊमभसेववका तथा स्थानीम ववद्यारमका 
शशऺक शशशऺका, स्थानीम प्रहयी आदीको उऩशस्थतीभा वडा स्तयीम बेरा गने । उक्त बेरा वडा 
अध्मऺको अध्मऺताभा फस्ने छ ।  
२) सोही बेरारे देहामका प्रलतलनलधहरूको भनोनमन गयी वडा स्तयीम सलभलत गठन गनेछ ।  

 

७. वडा स्तयीम सलभती सम्वशन्त्ध व्मवस्था देहाम फभोशजभ हनुेछ,  
१) स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १४ अनसुाय स्थानीम सयकायरे ववलबन्न ववषमगत 
सलभलत उऩ–सलभलतहरुको गठन गनयसक्ने ब्मवस्था यहेको य भानव फेचववखन तथा ओसायऩसाय 
लनमन्त्रणका रालग फफई गाउॉऩालरकारे प्रत्मेक वडाभा देहाम फभोशजभको वडा स्तयीम सलभलत गठन 
गनेछ ।  
तऩलसर :  
१) वडा अध्मऺ                                                             सॊमोजक  
२) सम्वशन्त्धत वडाको भवहरा सदस्म १ जना                                        सदस्म 

३) लसभान्त्तकृत तथा दलरत सभदुामफाट १ जना भवहरा                                सदस्म 

४) भवहरा सभूह÷वकशोयी सभूहवाट १ जना                                         सदस्म 

५) फार क्रफको अध्मऺ १ जना                                                सदस्म 

६) प्रधानाध्माऩक, वडा लबरका सफै बन्त्दा उच्चतहको ववद्यारम, १ जना                    सदस्म 
७) प्रभखु, स्थानीम स्वास््म केन्त्र १ जना                                           सदस्म 

८) प्रभखु, स्थानीम प्रहयी कामायरम                                                सदस्म 

९) स्थानीम तहभा वक्रमाशीर सॊघ सॊस्थाका प्रलतलनलध १ जना                           सदस्म 

१०) भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय ऩीलडत व्मशक्तहरु भध्मेफाट सम्फशन्त्धत वडा अध्मऺरे   
     भनोनीत गयेको १ जना                                                    सदस्म 

११) वडा सशचव                                                        सदस्म सशचव 
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ऩरयच्छेद – ५ 

वडा स्तयीम सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
 

८. वडा स्तयीम भानव फेचलफखन ववरुद्धको सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ।  
1) भानव फेचलफखन तथा ओसायप्रसाय ववरुद्ध स्थानीम अलबमान तथा कामयक्रभहरु सञ्चारन गने ।  
2) आपनो कामयऺ ेर लबर ऩीलडतको उद्धाय तथा सॊयऺणको व्मवस्था गदै, ऩीलडत सहामताका रालग 

आवश्मक अन्त्तलनयकाम तथा अन्त्तय स्थानीम तह सभन्त्वम तथा लसपायीसको कामय गने ।  
3) स्थानीम तहभा सबा सदस्म तथा सयोकायवाराहरु भाझ भानव फेचलफखनका ववववध ववषमभा 

प्रशशऺण तथा ऺभता ववकास गोष्ठी सञ्चारन गने ।  
4) वडा स्तयीम सलभलतको फैठक फावषयक न्त्मनुतभ ६ ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सो बन्त्दा फढी 

ऩलन फस्न सक्नेछ ।  
 

 

९. ववववध :  
 

१. फाशझएको हद सम्भ अभान्त्म : मो कामयववलधभा प्रावधान सॊशघम तथा प्रदेश कानून सॊग  
   फाशझएभा फाशझएको हद सम्भ अभान्त्म हनुेछ ।  
२. बए गयेको भालनने : मस अशघ मस गाउॉऩालरकाफाट मस सम्फशन्त्ध बए गयेका काभ  
   कायवावह मसै फभोशजभ बए गयेको भालनने छ ।  
३. वाधा अडकाउ पुकाउने : मस कामयववलधको कामायन्त्वमनभा कुनै फाधा अडकाउ ऩयेभा फाधा  
     अड्काउ कामयऩालरकारे लनणमयरे गनय सवकने छ । 

 

          

          

 

      आऻारे,  

 भशुक्तनन्त्द यावर  

प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत 

 


