
यू. एस. श्रम मंत्रालय          
िनकृष्ट बालश्रम सम्बन्धी २०१९ को िनस्कषर् 
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नेपाल 
 
सन◌् २०१९ मा नेपालले िनकृष्ट बालश्रम उन्मूलन गनेर् कायर्मा मध्यम स्तरीय प्रगित हािँसल गरेको छ। सरकारले नेपाल 
बाल तथा बाध्यात्मक श्रमको आकँडा सिहतको श्रम शिक्त सवेर्क्षण प्रकाशन गरेको छ। त्यसको अितिरक्त सब ै
बालबािलकालाई िनःशूल्क तथा अिनवायर् िशक्षा प्राप्त हुने गिर यसै प्रितवेदन वषर्मा सरकारले नया ँिशक्षा नीित लागू गरेको 
छ। बालबािलको उद्धार र पुनस्थार्पना कायर्मा सहयोग पुर् याउनका लािग प्रहरीले पिन मानव बेचिबखन प्रितरोधक नया ँ
िवभाग (बु्यरो)को िसजर्ना गरेको छ, जस अन्तगर्त जोिखमपूणर् बालश्रमका उधाहरणहरु (केसहरु) मा सरकारको श्रम 
मन्त्रालय संग पिन समन्वय गिरनेछ। यद्यिप नेपालमा बालबािलकाहरू व्यावसाियक यौन शोषणलगायतका अन्य िनकृष्ट 
बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ र किहलेकाही ँयो मानव तस्करीसँग जोिडएको पिन हुन्छ। बालबािलकाहरू इँटा 
उद्योगमा पिन खरतापूणर् बालश्रममा संलग्न रहेको पाइने गरेको। श्रम ऐन र त्यस अन्तगर्त पनेर् बालश्रम सम्बन्धी कानुन लागू 

गनर्का लािग श्रम मन्त्रालयको बजेट, बालश्रम िनरीक्षक संख्या, र उनीहरूलाई उपलब्ध तालीम र स्रोत साधन सब ैक्षते्रमा 
अभावको िस्थित रहेको छ। मुलुकको कानूनमा तोिकएको जोिखमयकु्त कामको सूचीमा १७ वषीर्य बालबािलकाहरूलाई 
नसमेिटएको हँुदा उनीहरुले कानूनी संरक्षणको अभाव भोगेको र त्यस्तो अभावमा बालबािलकाहरू िनकृष्ट बालश्रमको 
जोिखममा रहने िस्थित अझ कायमै रहेको छ। 

प्राप्त प्रितवेदनलाई अधार मानै्द नेपालमा िनकृष्ट बालश्रम उन्मूलन गनेर् िदशामा तल उले्लिखत ठोस कदमहरु पिहचान 

गिरएका छन:् 

क्षते्र सुझाब गिरएका कदम सुझाव िदईएको 
वषर्(हरू) 

कानूनी प्रावधान मानव तस्करी सम्बिन्ध पोलेमोर् प्रोटोकलमा स्वीकृित जनाउनु २०१३ – २०१९ 

श्रम कानुनलाई आईएलओ को दफा िस.१८२ सँग नबािझने गरेर 
जोिखमयकु्त रोजगारीमा भाग िलन न्यूनतम प्रवेष उमेरलाई बढाउँदै १८ 
वषर् बनाउन सुिनिश्चत गनेर्। 

२००९ – २०१९ 

बालबािलकालाई भाग िलनबाट िनषेध गिरएका जोिखमयुक्त रोजगारीको 
सूची फरािकलो बनाउँदै त्यसमा इँटाभट्टा जस्ता अन्य बालश्रम प्रयोग हुने 
गरेका िविभन्न िनिश्चत क्षते्रहरू समेटी सुिनिश्चत गनेर्। 

२०१५ – २०१९ 

अन्तरािष्ट्रय मापदण्ड अनुरुप िबस्ततृ कानूनी र अपरािधक रुपमा 
बालबािलकाको तस्करी लाई िनषेध गनर् सुिनिश्चत गनेर्। 

२०१५ – २०१९ 

१८ वषर्सम्मका बालबािलकाहरुलाई लागू औषध उत्पादनमा संलग्न 
गराउने कायर्लाई कानून सम्मत अपरािधक रुपमा िनषेिधत गनर् सुिनिश्चत 
गनेर्। 

   २०१५-२०१९ 
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क्षते्र सुझाब गिरएका कदम सुझाव िदईएको 
वषर्(हरू) 

सशस्त्र गैर-राज्यपक्ष समूह द्वारा १८ वषर् मुिनका बालबािलकालाई भनार् 
गनर् िनषेिधत गनर् सुिनिश्चत गनेर्। 

   २०१६-२०१९ 

कानुन कायार्न्वयन श्रम ऐन कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत िनम्न िवषयहरुमा तथ्याकं प्रकाशन 

गनेर्ः कायर्स्थलमै गइ गिरएका श्रम िनिरक्षणको संख्या, भेिटएका 
बालश्रम उलं्लघनका घटना संख्या, बालश्रम उलं्लघन गरेको मुद्दामा 
जारी गिरएको दण्ड सजाय  संख्या, जारी गिरएको जिरमाना असुल 

गिरएको संख्या, र अपराध सम्बिन्ध कानुन कायार्न्वयन सम्बिन्ध 
चािलएका कदमहरु जस्तो िक अपराध अनुसन्धान कतार्लाई प्रारिम्भक 

तालीमको उपलब्धता, अनुसन्धान कतार्कोलािग अद्याविधक तालीम, तथा 
िनकृष्ट बालश्रमसम्बिन्ध उलं्लघन, कानुनी कारबाही, दोष प्रमाण, र 
जिरमाना भोगाईएकाहरुको संख्या।  

   २००९-२०१९ 

 िनकृष्ट बालश्रममािथ िनगरानी राख्न र त्यसको अनुगमन गनर्का लािग सब ै
गितिविधहरु छुिट्टनेगरी एउटा केन्द्रीकृत डाटाबसे िनमार्ण गनर्का लािग 
पयार्प्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउने।  

   २००९-२०१९ 

आइएलओको प्रािविधक सुझाव पालना गनर्का लािग श्रम िनरीक्षकको 
संख्या विृद्ध गनेर्।  

   २०१०-२०१९ 

बालश्रम िवरुद्धका कानुनी प्रावधानहरूको कायार्न्वयन र उलं्लघनकारीहरू 
मािथ कानुनी कारबाही सुिनिश्चत गनेर्। 

   २०१८-२०१९ 

बालश्रम कानुन पूणर् रुपमा लागू गनर्का लािग श्रम िवभागलाई पयार्प्त 
बजेट उपलब्ध गराउन सुिनिश्चत गनेर्।  

   २०१६-२०१९ 

बालश्रमको प्रयोग पयार्प्त रूपमा रोकथाम गनर्का लािग दण्डसजायमा 
विृद्ध गनेर्।  

   २०१५-२०१९ 

अपराध िनयन्त्रण कानुन लागू गनेर् िनकायलाई थप श्रोत साधन उपलब्ध 
गराउने तािक उनीहरूले िनकृष्ट बालश्रम संग सम्बिन्धत अपराध िवरुद्ध 
कानुनको कायार्न्वयन गनर् सकुन।् 

   २०११-२०१९ 

उजुरी आएपिछ मात्र श्रम िनरीक्षण गनुर्को साटो उदेस्यपूणर् तिरकाले 
िनरीक्षण गनर्को लािग खासगिर स्थानीय तहलाई लिक्षत िनिरक्षण गनेर् 
िनकायलाई सुिद्रढ बनाउने। 

  २०१७-२०१९ 

खास गरेर अनौपचािरक क्षते्रमा बालश्रम िनरीक्षणको संख्यामा विृद्ध 
गनुर्को साथै जनशिक्तको क्षमतामा सुधार गनेर्। 

   २०१८-२०१९ 
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क्षते्र सुझाब गिरएका कदम सुझाव िदईएको 
वषर्(हरू) 

 िनकृष्ट बाल श्रमको साथै बालश्रम संग सरोकार राख्ने कानून सम्बिन्ध श्रम 
िनरीक्षकहरुलाई दीईने अद्याविधक तालीमलाई संस्थागत गनेर्। 

             
२०१९ 

सरकारी नीितहरु बालबािलकाको व्यवसायीक यौन शोषण, बालबािलकालाई जबरजिस्त 
श्रममा लगाउने र उनीहरुलाई अन्य अपरािधक गितिविधमा संलग्न 
गराउने जस्ता सन्दभर्मा आएका सब ैप्रकारका िनकृष्ट बालश्रमलाई 
सम्बोधन गनेर् खालका नीितहरू अंिगकार गनेर्। 

   २०१६-२०१९ 

 बलबािलकालाई बलपूवर्क श्रममा लगाइने अवस्थालाई प्रभाकरी ढंगले 
सम्बोधन गनर्का लािग त्यसलाई मानव तस्करी िवरोिध आयोजनाका 
दायरािभत्र ल्याउँदै िवशेषगरी मिहला र बालबािलकाको मानव तस्करी 
प्रितरोधक रािष्ट्रय कायर्योजनाको अद्याविध गनेर्। 

२०१८-२०१९ 

सामािजक कायर्क्रम िनमार्ण लगायतका क्षते्रहरुमा अनुसन्धाको आधारमा बालबािलकाहरु 
कस्ता गितिविधमा संलग्न हँुदा रहेका छन ्भने्न कुराको ठहर गनेर् र सो 
जानकारीलाई सामािजक नीित िनमार्णमा प्रयोग गनेर्। 

             
२०१९ 

 खासगरी जोिखमपूणर् रोजगारीको पिरप्रके्षमा सबभन्दा िनकृष्ट प्रकारका 
बालश्रम सम्बन्धी तथ्याकं संकलन र प्रकाशन गनेर्। 

   २०१८-२०१९ 

 िवद्यालयमा सफा शौचालयको सुिवधा नहुनु, िवद्यालय लामो दूरीमा 
रहनु, िबद्यालय शुल्क, रोजगारी पाउनु पनेर् दबाब, कामको लािग नेपाल 

बािहर जानु पनेर्, र लागु औषिध र मादक पदाथर् जस्ता िशक्षाका लािग 
हुने अवरोधहरु हटाउने। 

   २०१३-२०१९ 

 ईंटा भट्टामा कयर्रत बालबािलका सिहत व्यवसायीक यौन शोषणबाट 
पीिडत बालबािलकाको िहतमा सामािजक कायर्क्रमहरू सृजना गनेर्। 

   २०१८-२०१९ 

 अपाङ्गता भएका तथा शरणाथीर् सिहत सब ैबालबािलकाको िशक्षामा 
पहँुच बढाउने र त्यसका बाधकहरू हटाउने प्रयासमा सहयोग पुर् याउने। 

             
२०१९ 

 


