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अनसूुची- २ 
-दपा ४ तथा अनसूुची–१ को बाग–२ सँग सम्फन्धधत_ 

 

 
जोशीऩयु गाउँऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्डM४                संख्माM५             लभलतM २०७७÷०७÷०३ 

 

   बाग–२ 

जोशीऩयु गाउँऩालरका 

गाउँऩालरका स्तरयम भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण सलभलत (गठन तथा 
ऩरयचारन) कामयववलध २०७७ 
 

ऩरयचम :  

भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय (लनमधत्रण) ऐन २०६४ जनु लफशेष ऐनको रुऩभा यहेको छ 
। मस ववशेष ऐन राई प्रबावकायी कामायधवमन गनयका रालग लनलभयत भानव फेचलफखन तथा ओसाय 
ऩसाय (लनमधत्रण) लनभावरी २०६५, भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय (लनमधत्रण) (ऩवहरो 
संशोधन) लनभावरी २०७७ य भानव फेचलफखन ववरुद्धको स्थानीम सलभलत (गठन तथा ऩरयचारन) 
लनदेन्शका २०६५ अनसुाय भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसायराई लनमधत्रण गनयका रालग केधर 
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देन्ख स्थानीम तह सम्भ सलभलतहरु गठन तथा ऩरयचारन गने यवमवस्था गयेको छ । मसऐ ऐन य 
लनभावारी तथा लनदेन्शका अनसुाय ववगतभा केधरीम सलभलत,न्जल्रा सलभलत य स्थानीम सलभलतहरु 
गठन तथा ऩरयचारन गरय योकथाभ, संयऺण,अलबमोजन रगामतका कामय गदै अएको छ । मसऐ 
क्रभभा  सभधवम य सहाकामयराई ऩलन उच्च प्राथलभकताका साथऐ भानव फेचलफखन तथा ओसाय 
ऩसायराई लनमधत्रण गने ववववध कामयहरु गरययहेको छ। मसऐ अनसुाय स्थानीम स्तयभा भानव 
फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण सम्फधधी सलभलतहरुको गठनभा एकरुऩता ल्माउन तथा 
ऩरयचारन गने प्रमोजनको रालग कामयववलधको आवश्मकताराई भनन गदै गाउँऩालरका स्तयीम 
सलभलतको गठन तथा काभ, कतययवम य अलधकाय लनधाययणका रालग मो कामयववलध तमाय ऩारयएको हो 
। 

नेऩारको संववधान २०७२ को बाग ३ को धाया २९ भा उल्रेन्खत शोषण ववरुद्धको हकको 
उऩधाया ३ भा कसऐराई ऩलन फेचलफखन गनय, दास वा फधवुा फनाउन ऩाइने छऐन य कसऐराई ऩलन 
लनजको इच्छा ववऩरयत काभभा रगाउन ऩाइने छऐन बलन स्ऩष्ट उल्रेख गरयएको छ। साथऐ संघीम 
याज्मको यवमवस्था भतुालफक स्थानीम सयकाय संचारन ऐन २०७४ अधतगयत स्थानीम तह संचारन 
हदुऐ आइयहेका छन ्। उक्त ऐनको दपा १४ भा स्थानीम सयकायरे ववलबन्न ववषमगत सलभलत 
उऩ-सलभलतहरुको गठन गनय सक्ने यवमफस्था गये भतुाववक भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय 
लनमधत्रण गाउँऩालरका स्तयीम तथा वडा स्तयीम सलभलत गठन गरयने छ । 

  नेऩारको संववधान २०७२को बाग ३ को धाया २९ भा उल्रेन्खत शोषण लफरुद्ध हक को 
उऩधाया ३ भा कसऐराई ऩलन फेचलफखन गनय,दास वा फधवुा फनाउन ऩाइने छऐन य कसऐराइ ऩलन 
लनजको इच्छा ववऩरयत काभभा रगाउन ऩाइने छऐन बलन स्ऩष्ट उल्रेख गरयएको छ । साथऐ संघीम 
याज्मको यवमफस्था भतुाववक स्थानीम सयकाय संचारन ऐन २०७४ अधतगयत सथानीम तह संचारन 
हदुऐ आइयहेका छन ्। उक्त ऐनको दपा  १४ भा स्थानीम सयकायरे ववलबन्न ववषमगत सलभलत 
उऩ-सलभलतहरुको गठन गनय सक्ने यवफस्था यहेकारे जोशीऩयु गाउँऩालरकारे भानव फेचलफखन तथा 
ओसाय ऩसाय लनमधत्रण (गठन तथा ऩरयचारन) कामयववलध २०७७ जायी गयेको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रायन्म्बक 

 

संन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववलधको नाभ भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण 
सलभलत (गठन तथा ऩरयचारन) कामयववलध २०७७ यहने छ। (२) मो कामयववलध तरुुधत प्रायम्ब 
हनुेछ । 

२.ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभााः 
(क)'ऐन ' बन्नारे भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय (लनमधत्रण) ऐन २०६४ सम्झन ुऩदयछ । 

(ख)"लनभावरी " बन्नारे भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय (लनमधत्रण ) लनभावरी २०६५ 
सम्झन ुऩदयछ । 

(ग)" स्थानीम तह "  बन्नारे जोशीऩयु गाउँऩालरका सम्झन ुऩदयछ । 

(घ)" वडा कामायरम " बन्नारे जोशीऩयु गाउँऩालरका का वडा नं. १ देन्ख ७ नम्फय सम्भका सफऐ 
वडा कामायरम सम्झन ुऩदयछ । 

(ङ)" सलभलत " बन्नारे भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण सलभलत सम्झन ुऩदयछ । 

(च) " गाउँऩालरका स्तयीम सलभलत "  बन्नारे भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण 
जोशीऩयु गाउँऩालरका स्तयीम  सलभलत सम्झन ुऩदयछ । 

(छ) " वडा सलभलत" बन्नारे भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण जोशीऩयु गाउँऩालरका 
का वडा नं. १ देन्ख ७ नम्फय सम्भका सफऐ वडाभा गठठत सलभलत सम्झन ुऩदयछ। 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद -२ 

गाउँऩालरका स्तयीम सलभलत 

 

 

(३) भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण गाउँऩालरका स्तयीम सलभलतको गठन देहाम 
फभोन्जभ हनुेछ : (१) गाउँऩालरकाको आमोजनाभा स्थानीम भवहरा सभूह, रऐवङक वहंसा लनवायणको 
रालग लनगयानी सभूह , स्थानीम फार सधजार, फार संयऺण सलभलत , स्थानीम ऩत्रकाय, सभाज सेवी , 

ववलबन्न संघ संस्था , स्वास्थम स्वमभ सेववका तथा स्थानीम ववद्यारमका न्शऺक न्शन्ऺका, स्थानीम 
प्रहयी आठदको उऩन्स्थलतभा गाउँऩालरका स्तयीम बेरा गने । उक्त बेरा गाउँऩालरकाको अध्मऺको 
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अध्मऺताभ फस्ने छ। (२) सोही बेरारे देहामका प्रलतलनलधहरुको भनोनमन गयी गाउँऩालरका 
स्तयीम सलभलत गठन गनेछ । 

(४) भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण गाउँऩालरका स्तयीम सलभलत सम्फधधी यवमफस्था 
देहाम फभोन्जभ हनुेछ : (१) भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय (लनमधत्रण) लनभावरी २०६५, 

भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय (लनमधत्रण) (ऩवहरो संशोधन) लनभावरी २०७७ य भानव 
फेचलफखन ववरुद्धको स्थानीम सलभलत (गठन तथा ऩरयचारन) लनदेन्शका २०६५ स्थानीम सयकाय 
संचारन ऐन २०७४ को दपा १४ अनसुाय भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय राई लनमधत्रण 
गनयका रालग जोशीऩयु गाउँऩालरकाभा देहाम फभोन्जभ गाउँऩालरका स्तयीम सलभलत यहनेछ । 

तऩलसर: 
(१)  संमोजकाः   गाउँऩालरका अध्मऺ 

(२) सदस्माः      धमावमक सलभलतको संमोजक 

(३) सदस्माः    प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत 

(४) सदस्माः    प्रभखु , स्थानीम प्रहयी कामायरम 

(५) सदस्माः   प्रधाननध्माऩक वा लनजरे तोकेको न्शऺक (स्थानीम तह लबत्रका सफऐ बधदा 
उच्चतहको कुनऐ ऩलन ववद्यारम ) 

(६) सदस्माः     संमोजक गाउँ स्तयीम फार संजार 

(७) सदस्माः    प्रभखु , स्वास््म शाखा 
(८) सदस्माः     संमोजक,  योजगाय सेवा तथा सूचना केधर 

(९) सदस्माः   प्रभखु, न्शऺा शाखा 
(१०) सदस्माः प्रभखु, कृवष तथा ऩश ुववकास शाखा 
(११) सदस्माः अध्मऺ , उद्योग वान्णज्म संघ 

(१२) सदस्माः संमोजक, भवहरा स्वास््म स्वमं सेववका 
(१३) सदस्माः फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय ववरुद्धको ऺेत्रभा काभ गने गऐसस संस्थाको 
प्रलतलनलध १ जना 
(१४) सदस्माः भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय ऩीलडत यवमन्क्तहरु भध्मेफाट सम्फन्धधत 
स्थानीम तहरे भनोलनत गयेको एक जना सदस्म (उऩरब्ध बए सम्भ) 

(१५) सदस्म सन्चवाः प्रभखु, भवहरा तथा फारफालरका शाखा वा सभान्जक ववकास शाखा 
(५) गाउँऩालरका स्तयीम सलभलतरे कानूनी संयचनागत, कामयववलधगत तथा अधम आवश्मक ववषमभा 
भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रण न्जल्रा सलभलत, सदूुयऩन्िभ प्रदेश साभान्जक ववकास 



5 
 

भधत्रारम, भवहरा फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक भधत्रारम रगामत सम्फन्धधत लनकाम संग 
सभधवम गनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद -३ 

गाउँऩालरका स्तयीम सलभलतको काभ, कतययवम य अलधकाय 

 

 

(६) गाउँऩालरका स्तयीम सलभलतको काभ ,कतययवम य अलधकाय देहाम फभोन्जभ हनुेछ। 

• भानव फेचलफखन तथा ओसायऩसाय ववरुद्ध स्थानीम अलबमान तथा कामयक्रभहरु सञ्चारन गने, 

• भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसायसँग सम्फन्धधत स्थानीम तहभा रगत तथा अलबरेख 
अद्यावलधक गने, 

• वऩलडत सहामताका रालग आवशेमक अधतलनयकाम तथा अधतय स्थानीम तह सभधवम तथा 
लसपारयसको कामय गने, 

• स्थानीम स्तयभा वऩलडत सहामता तथा भानव फेचलफखन ववरुद्धका कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय 
भानव फेचलफखन ववरुद्धको कोष स्थाऩना य संचारन गने , 

• स्थानीम तहभा सबा सदस्म तथा सयोकायवाराहरु भाझ भानव फेचलफखनका ववववध ववषमभा 
प्रन्शऺण तथा ऺभता ववकास गोष्ठी संचारन गने। 

• स्तानीम स्तयका कामयक्रभहरु संचारन गनय अधम सयकायी लनकाम, गऐसस तथा लनन्ज ऺेत्रसँग 
सहकामय य सभधवम गने । 

• प्रत्मेक वडाभा अध्मऺ वा तोवकएको सदस्मको संमोजकत्वभा भानव फेचलफखन ववरुद्धको वडा 
स्तयीम सलभलत गठन य ऩरयचारन तथा सफरीकयण गने । 

• गाउँऩालरका स्तयीम सलभलतको फऐठक फावषयक धमनुतभ ६ ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सो 
बधदा फढी ऩलन फस्न सक्नेछ । 

• गाउँऩालरकाभा यहेका योजगाय प्रवद्धयन, भवहरा ववकास, फार अलधकाय प्रवद्धयन, कृवष ववकास, ऩश ु
ववकास वा मस्तऐ सभदुामभा केन्धरत कामयक्रभहरुराई ऩीलडत तथा जोन्खभ ऺेत्रका फालसधदाहरुराई 
रन्ऺत गयी संचारन गने । 
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ऩरयच्छेद -४ 

वडा स्तयीम सलभलत 

 

 

(७) भानव फेचलफखन ववरुद्धको वडा स्तयीम सलभलतको गठन देहाम फभोन्जभ हनुेछाः (१) वडाको 
आमोजनाभा स्थानीम भवहरा सभूह, रऐविक वहंसा लनवायणको रालग लनगयानी सभूह फार क्रफ 
,स्थानीम ऩत्रकाय,सभाज सेवी, ववलधन्न संघ संस्था, स्वास््म स्वमभ सेववका तथा स्थानीम ववद्यरामका 
न्शऺक न्शन्ऺका, स्थानीम प्रहयी आठदको उऩन्स्थलतभा वडा स्तयीम बेरा गने । उक्त बेरा वडा 
अध्मऺको अध्मऺताभा फस्ने छ ।(२) सोही बेरा देहामका प्रलतलनलधहरुको भनोनमन गयी वडा 
स्तयीम सलभलत गठन गनेछ । 

(८) वडा स्तयीम सलभलत सम्फन्धध यवमवस्था देहाम फभोन्जभ हनुेछाः (१) स्थानीम सयकाय संचारन 
ऐन २०७४ को दपा १४ अनसुाय स्थानीम सयकायरे ववलबन्न ववषमगत सलभलत उऩ-सलभलतहरुको 
गठन गनय सक्ने ब्मवस्था यहेको य भानव फेच लफखन तथा ओसाय ऩसाय लनमधत्रणका रालग 
जोशीऩयु गाउँऩालरकारे प्रत्मेक वडाभा देहाम फभोन्जभको वडा स्तयीम सलभलत गठन गनेछ। 

तऩलसराः 
(१) संमोजकाः  वडा अध्मऺ, ( वा लनजरे तोकेको यवमन्क्त) 

(२) सदस्माः भवहरा प्रलतलनलध , वडा स्तयीम  

(३) सदस्माः  लसभाधतकृत तथा दलरत सभदुामफाट भवहरा 
(४) सदस्माः  भवहरा सभूह/ वकशोयी सभूह 

(५) सदस्माः  फार क्रफ 

(६) सदस्माः  प्रधानाध्माऩक,स्थानीम तह लबत्रका सफऐ बधदा उच्च तहको ववद्यारम 

(७) सदस्माः  प्रभखु , स्थानीम स्वास््म सेवा केधर 

(८) सदस्माः  स्थानीम प्रहयी कामायरम 

(९) सदस्माः स्थानीम तहभा वक्रमाशीर संघ संस्थाका प्रलतलनलध १ जना 
      (१०)सदस्माः भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय ऩीलडत यवमन्क्तहरु भध्मेफाट    
सम्फन्धधत स्थानीम तहरे भनोनीत गयेको एक जना सदस्म (उऩरब्ध बए सम्भ) 

   (११) सदस्माः शाखा प्रभखु, भवहरा फारफालरका तथा साभान्जक ववकाससग ँसम्फन्धधत शाखा 
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आऻारे ], 

कभर याज उऩाध्माम 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 

  

ऩरयच्छेद – ५ 

वडा स्तयीम सलभलतको काभ, कतययवम य अलधकाय 

 

 

      (९)वडा स्तयीम भानव फेचलफखन ववरुद्धको सलभलतको काभ,कतययवम य अलधकाय देहाम 
फभोन्जभ हनुेछाः 
• भानव फेचलफखन तथा ओसाय ऩसाय ववरुद्ध स्थानीम अलबमान तथा कामयक्रभहरु संचारन गने । 

• आफ्नो कामय ऺेत्र वऩलडतको उद्धाय तथा संयऺणको यवमवस्था गदै वऩलडत सहामताका रालग 
आवश्मक अधतलनयकाम तथा अधतय स्थानीम तह सभधवम तथा लसपारयसको कामय गने। 

• स्थानीम तहभा सबा सदस्म तथा सयोकायवाराहरु भाझ भानव फेचलफखनका ववववध ववषमभा 
प्रन्शऺण तथा ऺभता ववकास गोष्ठी संचारन गने । 

• वडा स्तयीम सलभलतको फऐठक फावषयक धमनुतभ ६ ऩटक य आवश्मकता अनसुाय सो बधदा फढी 
ऩलन फस्न सक्नेछ 

 

 



8 
 

 


