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िेपाल 

सन २०१८ मा नेपालले बनकृष्ट बालश्रम उन्त्मलून गने काययमा मध्यम स्तरीय प्रगबत गरेको छ । सरकारले 

नेपाल श्रम शबक्त सरे्वक्षणको थालनी गरेको छ जसको आधारमा जोबखमयकु्त व्यर्वसायहरूमा कबतजना 

बालबाबलका काययरत छन ्भन्त्ने जस्ता बालश्रमसँग सम्बबन्त्धत महत्र्वपणूय जानकारी प्राप्त गनय सबकने छ । 

सरकारले जोबखमयकु्त व्यर्वसायमा काम गनयका लाबग न्त्यनूतम उमेर बढाएर १८ परु् याउने र जोबखमयकु्त 

रोजगारीको सबूचलाई पणूयता बदने लक्ष्य हाबसल गनय लाबग बालश्रम ऐन सन ्२००२ को संशोधन मस्यौदा 

तयार गरेको छ । त्यसको अलार्वा सरकारले बालश्रमलाई सम्बोधन गने प्रयासहरू बीच समन्त्र्वय कायम 

गनयका लबग राबरिय बालश्रम सबमबत गठन गराएको छ । त्यसको साथै सरकारले बालश्रम अन्त्त्य गनयका 

लाबग नयाँ राबरिय गरुु कायय योजना पाररत गरेको छ जसले सन ्२०२२ सम्ममा बनकृष्ट बालश्रमको अन्त्त्य 

गने र सन ्२०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्त्य गने बर्वषयलाई प्राथबमकता बदईनेछ । त्यसको 

साथसाथै बालश्रमको अन्त्त्य गनय र श्रबमकका पररर्वारको बहतलाई लबक्षत गद ैसरकारले सम्मानजनक 

रोजगारी राबरिय काययक्रम तथा सामाबजक सरुक्षा कोष काययक्रमको सरुुआत गरेको छ । यबत ह दँा ह दँ ैपबन  

नेपालमा बालबाबलकाहरू कबहलेकही मानर्व तस्करीको कारणले व्यार्वसाबयक यौन शोषण लगायतका 

अन्त्य बनकृष्ट बालश्रममा संलग्न रहकेो पाइएको छ । बालबाबलकाहरू इटँा उद्योगमा पबन खरतापणूय श्रममा  

संलग्न रहकेो पाइने गररन्त्छ । श्रम ऐन र त्यस अन्त्तगयत पने बालश्रम सम्बन्त्धी काननू लाग ूगनयका लाबग श्रम 

मन्त्रालयको बजेट, बालश्रम बनरीक्षक संख्या, र उनीहरूलाई उपलब्ध ताबलम र स्रोत साधन सबै के्षरमा 

अप्रयाप्त रहकेो  बस्थबत छ । मलुकुको काननूमा तोबकएको जोबखमयकु्त रोजगारीको सचूीमा १७ र्वषीय 

बालबाबलकाहरूलाई नपाररएको नसमेबटएको ह दँा यस्तो अर्वस्थामा बालबाबलकाहरू बनकृष्ट बालश्रमको 

बशकार बबनरहने सम्भार्वना अझ कायमै रहने बस्थबत छ । 

प्राप्त प्रबतरे्वदन (ररपोटय) को अधारमा नेपालमा बनकृष्ट बालश्रम उन्त्मलून गने बदशामा अगाडी बढ्न तल 

उबललबखत कदमहरू सझुाब को रुपमा राबखएका छन:्  

 

के्षत्र प्रस्तानित कार्ष प्रस्तानित िर्ष(हरू) 

काननूी प्रार्वधान मानर्व तस्करी सम्बबन्त्ध पोलेमो प्रोटोकल अनमुोदन गने । २०१३ – २०१८ 

श्रम काननूलाई आईएलओको दफा बस.१८२ सँग बमलने गरर जोबखमयकु्त 

रोजगारीमा भाग बलन न्त्यनूतम प्ररे्वष उमेर १८ र्वषय बनाउन े। 

२००९ – २०१८ 

बालबाबलकालाई भाग बलनबाट बनषेध गररएका जोबखमयकु्त रोजगारीको सचूी 

फराबकलो बनाउँद ैत्यसमा इटँाभट्टा जस्ता बालश्रम प्रयोग गने बर्वबभन्त्न बनबित 

क्षेरहरूको समार्वेस सबुनबित गन े। 

२०१५ – २०१८ 
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के्षत्र प्रस्तानित कार्ष प्रस्तानित िर्ष(हरू) 

बालबाबलकाको ओसारपसारलाई अन्त्तरायबरिय मापदण्ड अनरुूप बहृत ्कानबून 

र अपराबधक रूपमा त्यसको बनषेधीकरण सबुनबित गन े। 

२०१५ – २०१८ 

१७ र्वषय मबुनका बालबाबलकालाई लाग ूऔषध उत्पादन र ओसारपसारमा 

संलग्न गराउन ेकाययको काननूी बनषेध सबुनबित गने । 

२०१५-२०१८ 

गैर-राज्य पक्षका सशस्त्र समहूहरूबाट १८ र्वषय मबुनका बालबाबलकालाई 

योद्धाको रूपमा भनाय  गनय गराउनलाई काननूीरूपमै बनषेध गनय सबुनबित गन े। 

२०१६-२०१८ 

अबनर्वायय बशक्षाको लाबग तोबकएको माबथललो उमेर हद सरहनै काम गनयको 

लाबग न्त्यनूतम उमेरको हदसोबह सरह सबुनबित गने । 

२००९-२०१८ 

काननू कायायन्त्र्वयन बनकृष्ट बालश्रममाबथ बनगरानी राख्न र त्यसको अनगुमन गनयका लाबग एउटा 

केन्त्रीकृत तथयांक (डाटाबेस) बनमायण गनुयका साथै उललंघन, कारर्वाही, र 

दण्डीत ह नेको संख्या खलुने गरी श्रम अपराध सम्बन्त्धी तथयांकको संकलन, 

भण्डार, र प्रकाशन गनयका लाबग पयायप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।  

२००९-२०१८ 

बनकृष्ट बालश्रम प्रयोगमाबथ बनगरानी राख्न र त्यसको अनगुमन गनयका लाबग 

एक केन्त्रीय डाटाबेस बनमायण गनय प्रयाप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन े। 

२००९-२०१८ 

आइएलओको प्राबर्वबधक सझुार्व पालना गनयका लाबग श्रम बनरीक्षकको संख्या 

र्वबृद्ध गन े।  

२०१०-२०१८ 

बालश्रमबर्वरुद्ध काननूी प्रार्वधानहरूको कायायन्त्र्वयन गद ैउललंघनकारीहरूलाई 

काननूी कारबाही गनय सबुनबित गने । 

          २०१८ 

अपराबधक कान ुअनसुार गररएका प्रयासहरुको तथयांक (डेटा) साथै नयाँ 

कमयचारीहरुलाई बदईने प्रारबम्भक र्वा पनु: दीईने तालीम (ररफे्रसर) उपलब्ध 

गराउने । 

          २०१८ 

बालश्रम सम्बबन्त्ध काननूहरु पणूय रुपमा लाग ूगनयका लाबग श्रम बर्वभागलाई 

पयायप्त बजेट सबुनबित गने ।  

२०१६-२०१८ 

नयाँ बालश्रम काननूबारे प्रबशक्षण, व्यर्वसायहरूमा गररएका बनरीक्षणहरूको 

संख्या, बालश्रम काननू उललंघनमा जररर्वाना बतनेको संख्या, र जररर्वाना 

गररएका मध्यबाट रकम भकु्तानी गनेको संख्या लगायतका श्रम काननू 

कायायन्त्र्वयन सम्बबन्त्ध भएका पहलहरूबारे जानकारी उपलब्ध गराउने । 

         २०१८ 

बालश्रमको प्रयोग पयायप्त रूपमा बनरुत्साबहत गनयका लाबग जररर्वानामा र्वबृद्ध  

गने । 

२०१५-२०१८ 

अपराध बनयन्त्रण काननू लाग ूगन ेबनकायलाई थप स्रोत साधन उपलब्ध गराउन े

ताबक उनीहरूले बनकृष्ट बालश्रमसँग सम्बन्त्धी अपराध बर्वरुद्ध काननूको 

कायायन्त्र्वयन गनय सकुन ्। 

२०११-२०१८ 

उजरुी आएपबछ मार बनरीक्षण गनुयको साटो बनरीक्षण काययलाई बनयबमत बनाइ 

श्रम बनरीक्षण प्रणालीलाई सदुृढ गन े।  

२०१७-२०१८ 

 बर्वशेषगरी अनौपचाररक क्षेरमा बाल श्रम बनरीक्षकको संख्या र्वबृद्ध गने जस्ता 

कदमहरूद्वारा मानर्व श्रोतको क्षमतामा सधुार गन े। 

 

         २०१८ 
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के्षत्र प्रस्तानित कार्ष प्रस्तानित िर्ष(हरू) 

सरकारी नीबत बालबाबलकाको व्यर्वसायीक यौन शोषण, बालबाबलकालाई जबरजबस्त श्रममा 

लगाउने र उनीहरूलाई अन्त्य अपराबधक गबतबर्वबधमा संलग्न गराउन ेजस्ता 

सन्त्दभयमा आएका सब ैप्रकारका बनकृष्ट बालश्रमलाई सम्बोधन गन ेखालका 

नीबतहरू अंबगकार गन े। 

२०१६-२०१८ 

 बलबाबलकालाई बलपरू्वयक श्रममा लगाइने अर्वस्थालाई सम्बोधन गनयका लाबग 

त्यसलाई मानर्व तस्करी बर्वरोबध आयोजनाका दायराबभर लयाउँद ैबर्वशेषगरी 

मबहला र बालबाबलकाको मानर्व तस्करी प्रबतरोधक राबरिय कायययोजनालाई 

अध्यार्वबध गने । 

          २०१८ 

सामाबजक काययक्रम खास गरेर छारा र अपाङ्गता भएका बालबाबलकाको हकमा बर्वद्यालयमा सफा 

शौचालयको सबुर्वधाको अभाब, बर्वद्यालय लामो दरूीमा रहन,ु बशक्षा पाउन 

शलुक बतनुयपने, रोजगारीमा लाग्न र र्वैदबेशक रोजगारीमा जानका लाबग दबाब 

भोग्न पन,े र रक्सी र लाग ूपदाथय सेर्वन जस्ता बशक्षा हाबसल गनयमा बाधक ह न े

तत्र्वहरू हटाउन े। 

२०१३-२०१८ 

 खासगरी जोबखमपणूय रोजगारीको पररपे्रक्षमा सबभन्त्दा बनकृष्ट प्रकारका बालश्रम 

सम्बन्त्धी तथयांक संकलन र प्रकाशन गने । 

         २०१८ 

 ईटँा भट्टामा काययरत बालबाबलका सबहत व्यर्वसायीक यौन शोषणबाट पीबडत 

बालबाबलकाको बहतमा सामाबजक काययक्रमहरू तयगन े। 

         २०१८ 

 


