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नेपाल 

 

सन २०१७ मा नेपालले सब ैभन्दा खराब बालश्रम उन्मलून गन ेकायषमा मध्यम स्तरीय प्रगबत गरेको छ।  सरकारले श्रम ऐन पाररत गद ै

बलपरू्षक गराईन ेश्रम बनर्ेध गनुषको साथै  त्यस्तो श्रममा लगाउनलेाई सजाय समेत तोकेको छ। पनौती नगरपाबलकामा सरकारले 

बालश्रम सम्बबन्ध बनगरानी प्रणालीलाई कायाषन्र्यनमा ल्याउँद ैपबिलो पटक र्यस्क र बाल श्रबमकिरू सम्बन्धी बलपरू्षक गराईन े

श्रमको बस्थबतबारे रबष्िय स्तरमा प्रबतबनबधमलुक सर्ेक्षण कायषको थालनी गरेको छ।  तथाबप नपेालमा बालबाबलकािरू व्यार्साबयक 

यौन शोर्णलगायतका अन्य बनकृष्ट बालश्रममा संलग्न रिकेो पाइन्छ।  बालबाबलकािरू ईटा उत्पादन जस्तो जोबखमपणूष  काममा 

संलग्न रिकेा छन।्  श्रम ऐन र त्यस अन्तगषत पने बालश्रम सम्बन्धी काननू लाग ूगनषका लाबग श्रम मन्रालयको बजेट, बालश्रम बनरीक्षक 

संख्या, र उनीिरूलाई उपलब्ध ताबलम र स्रोत साधन सब ैक्षेरमा अभार्को बस्थबत रिकेो छ।  मलुुकको काननूमा तोबकएको 

जोबखमयकु्त कामको सचूीले १६ र १७ र्र्ीय बालबाबलकािरूलाइ समार्ेस नगररएको ि दँा उनीिरुले काननूी संरक्षणको अभार् 

भोगेको र त्यस्तो अभार्मा बालबाबलकािरू बनकृष्ट बालश्रमको बशकार बबनरिन ेबस्थबत अझ कायमै रिकेो छ।  त्यसको अबतररक्त 

जोबखमयकु्त र जबरजस्ती रूपमा बालश्रबमक बनाइने र्ा अरै्ध कायषमा संलग्न गराइन ेजस्ता बर्बभन्न प्रकृबतका बालश्रमलाई सम्बोधन 

गनष सक्न ेबिृत् सरकारी नीबतको अभार् छ। 

प्राप्त प्रबतर्ेदनको अधारमा बनकृष्ट बालश्रम उन्मलून गन ेबदशामा तल उल्लेबखत ठोस कदमिरु नपेालको लाबग सियोबग ि नेछन:् 

 

क्षेर  कायाषन्र्यनको लाबग सझुाब  प्रस्ताबर्त बर्षिरु 

(इस्र्ी सम्बत) 

काननूी प्रार्धान/ढाचा मानर् तस्करी सम्बबन्ध पलेमो प्रोटोकलप्रबत स्र्ीकृबत जनाउन।ु २०१३-२०१७ 

श्रम काननूलाई आईएलओ को बस.१८२ सँग बमल्न ेगरेर जोबखमपणूष काममा 

भाग बलन न्यनूतम प्ररे्र् उमरेलाई १८ र्र्ष बनाउन सबुनबित गने। 

२००९-२०१७ 

बालबाबलकालाई भाग बलनबाट बनरे्ध गररएका जोबखनपणूष कामको सचूी 

बबस्ततृ बनाउँद ैत्यसमा इटँाभट्टा जस्ता बालश्रम प्रयोग ि न े क्षेरिरू बनबित 

रुपमा समेबट सबुनबित गने। 

२०१५-२०१७ 

अन्तराबस्िय स्तर अनसुार बालबाबलकाको ओसारपोसारलाई बबस्ततृ 

कानबुनरुपमा अपराध घोर्णा गरेर त्यसको बनर्ेध सबुनबित गने। 

२०१५-२०१७ 

बालबाबलकालाई प्रयोग गरेर बनाइने बाल यौन चलबचरलाई प्रत्यक्ष र 

पणूषरूपमा आपराधीकरण गरर गरैकाननूी बनाउन सबुनबित गन।े 

२०१५-२०१७ 

१७ र्र्ष मबुनका बालबाबलकालाई लाग ूऔर्ध उत्पादन र ओसारपोसारमा 

संलग्न गराउन ेकायषको अपराबधकरण गरर काननूी रुपमा बनर्ेध गनष सबुनबित 

गने। 

२०१५-२०१७ 

सशस्त्र गैर-राज्यपक्षरूबाट १८ र्र्षमबुनका बालबाबलकालाई योद्धाको रूपमा 

प्रयोग गनष गराउनलाई काननूीरूपम ैबनरे्ध गनष सबुनबित गन े। 

२०१६-२०१७ 

अबनर्ायष बशक्षाको लाबग  उमरेको माबथल्लो िद सरि श्रम गनषको लाबग पबन 

सोबि न्यनूतम उमेरसरि ि नपुने सबुनबित गन।े 

 

    २००९-२०१७ 

काननू कायाषन्र्यन बनकृष्ट बालश्रममाबथ बनगरानी राख्न र त्यसको अनगुमन गनषका लाबग एउटा 

केन्रीकृत तथयांक (डेटाबेस) बनमाषण गनुषका साथै बनयमिरुको उल्लंघन, 

    २००९-२०१७ 
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क्षेर  कायाषन्र्यनको लाबग सझुाब  प्रस्ताबर्त बर्षिरु 

(इस्र्ी सम्बत) 

कारर्ािी, र दण्डीत ि नेको संख्या खलु्ने गरी श्रम अपराध सम्बन्धी तथयांकको 

संकलन, भण्डार, र प्रकाशन गनषका लाबग पयाषप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउने।  

बालश्रम सम्बबन्ध काननू प्राभार्कारी रूपमा लाग ूगनषका लाबग श्रम 

बर्भागलाई पयाषप्त बजेट सबुनबित गने। 

 २०१६-२०१७ 

बालश्रम काननू लाग ूगनषका लाबग ताबलमप्राप्त बजम्मेर्ार श्रम बनरीक्षकको 

संख्या र्बृद्ध गने।  

    २०१६०-२०१७ 

जररर्ाना र्बृद्ध गरेर बालश्रम काननू उल्लंघनलाई पयाषप्त मारामा बनरुत्साबित 

गनष सबुनबित गन।े 

     २०१५-२०१७ 

अपराध बनयन्रण काननू लाग ूगन ेबनकायलाई थप श्रोत साधन उपलब्ध गराउन े

ताबक उनीिरूले बनकृष्ट बालश्रमसँग सम्बन्धीत अपराधबर्रुद्ध काननूको 

कायाषन्र्यन गनष सकुन।् 

  २०११-२०१७ 

उजरुी आएपबछ मार बनरीक्षण गनुषको साटो बनरीक्षण कायषलाई बनयबमत बनाइ 

श्रम बनरीक्षण प्रणालीलाई सदुृढ गन।े  

 

      २०१७ 

समन्र्य समन्र्यकारी बनकायिरूले चलाएका गबतबर्बधिरूको प्रकाशन गने। 

 

      २०१७ 

सरकारी नीबत बालबाबलकाको व्यर्सायीक यौन शोर्ण, बालबाबलकालाई जबरजबस्त श्रममा 

लगाउने र उनीिरुलाई अन्य अपराबधक गबतबर्बधमा संलग्न गराउने जस्ता 

सन्दभषमा आएका सब ैप्रकारका बनकृष्ट बालश्रमलाई सम्बोधन गन ेखालका 

नीबतिरू अनमुोदन गने। 

 

     २०१६-२०१७ 

सामाबजक कायषक्रम बर्द्यालयमा सफा शौचालयको सबुर्धा नि न,ु बर्द्यालय लामो दरूीमा रिन,ु 

बशक्षा पाउन शलु्क बतनष पन ेजस्ता शैबक्षक अर्रोधिरू िटाउन,े खास गरेर 

अपाङ्गता भएका बालबाबलकाको िकमा। 

    २०१३-२०१७ 

 

 


