
संयकु्त राज्य अमेिरका श्रम मन्त्रालय  

िनकृष्ट बालश्रम सम्बिन्ध सन ्२०२० का िनष्कसर्  

नेपाल 

सन◌् २०२० मा नेपालले िनकृष्ट बालश्रम उन्मूलन गनेर् कायर्मा मध्यम स्तरीय प्रगित हािँसल गरेको छ।  मिहला तथा बालबािलका 
लगायतका मानव बेचिबखनलाई रोकथाम, िनरुत्सािहत र दिण्डत गनेर् पलेमोर् प्रोटोकलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ।  मुलुकका 
ईटा उद्योगमा बालश्रम लगायत बँधवुा र बाध्यात्मक श्रमको व्यापकताबारे जानकारी प्राप्त गराउने गिर सरकारले यस क्षते्रलाई लिक्षत 

गदैर् रोजगारी सम्बन्धन सवेर्क्षण प्रितवेदन प्रकािशत गरेको छ।  यसको साथसाथै सरकारले बालश्रम उन्मूलन दोस्रो रािष्ट्रय गरुुयोजना 
कायार्न्वयनको सहिजकरणका लािग बालश्रम उन्मलून कायर्योजनाको खाका तयार पारेको छ।  यस गुरु योजनाले सन ्२०२५ सम्ममा 
सबै प्रकारका बालश्रम र सन ्२०२२ सम्ममा िनकृष्ट बालश्रम उन्मलून गनेर् लक्ष्य िलएको छ।  यद्यिप, नेपालमा बालबािलकाहरू 

व्यावसाियक यौन शोषण लगायतका अन्य िनकृष्ट बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ र किहलेकाही ँयो मानव तस्करीसँग जोिडएको 
पिन हुनेगछर्।  बालबािलकाहरू ईटा उत्पादनमा पिन संलग्न रहेको पाइने गिरएको छ।  सरकारले पिछल्लो प्रितवेदन अविधमा यस 

िवषयसँग जोिडएको सबै क्षते्रमा अथर्पूणर् प्रयासहरू गरे तापिन यस्ता प्रयासहरू बालबािलकाको बेचिबखन र अवैध धन्दामा उनीहरूको 
संलग्नतालाई कानूनीरुपमा िनषेध गनर्का लािग बनेका अन्तरार्िष्ट्रय मापदण्ड अनुरुप पुगकेो छैनन।्  यसबाहेक श्रमऐन र त्यसअन्तगर्त 

पनेर् बालश्रम सम्बन्धी कानून लागूगनर्का लािग श्रम मन्त्रालयको बजेट, बालश्रम िनरीक्षक संख्या, र उनीहरूलाई उपलब्ध तालीम र 
श्रोतसाधनहरु सबै क्षते्रमा अभाव रहेको छ।  

बालश्रम उन्मलूनका लािग सरकारले गनुर्पनेर् कायर् सम्बिन्ध सुझावहरु 

प्राप्त सूचना/प्रितवेदनका अधारमा बालश्रम उन्मूलन गनेर् िदशामा तल उले्लिखत ठोस कदमहरु नेपालको लािग सहयोिग हुनेछन:् 

बालश्रम उन्मलूनका लािग सरकारले गनुर्पनेर् कायर् सम्बिन्ध सुझावहरु 

के्षत्र सुझाइएको कदम सुझाव िदइएको वषर्(हरू) 

कानूनी ढाचा  श्रम कानूनलाई आईएलओ को दफा िस. १८२ सँग िमल्नेगिर 
जोिखमयकु्त रोजगारीमा भाग िलन न्यनूतम प्रवेष उमेरलाई बढाउँदै १८ 

वषर् बनाउन सुिनिश्चत गनेर्। 

२००९ – २०२० 

 बालबािलकालाई कामगनर् िनषेध गिरएका जोिखमयकु्त कामहरुको सूची 
फरािकलो बनाउँदै त्यसमा इँटाभट्टा जस्ता बालश्रम प्रयोग हुने गरेका 
िविभन्न िनिश्चत क्षते्रहरू समेट्न सुिनिश्चत गनेर्। 

२०१५ – २०२० 

 जालसाजी, जबरजस्ती र बल प्रयोगको कुनै पिन प्रमाण देखाउनुपनेर् 
आवश्यक्ता नरहने गिर कानुनी दायरामा बालबािलकाको 

२०१५ – २०२० 



बालश्रम उन्मलूनका लािग सरकारले गनुर्पनेर् कायर् सम्बिन्ध सुझावहरु 

के्षत्र सुझाइएको कदम सुझाव िदइएको वषर्(हरू) 

ओसारपोसारलाई समिष्टगत रुपमा िनषेध गदैर् यस्ता कायर्हरुलाई 

अपराधको रुपमा घोषणा गनेर्। 

 लागू औषध उत्पादन लगायतका अवैध िक्रयाकलापमा बालबािलकाको 
प्रयोगलाई सुिनिश्चत ढंगले कानूनी रुपमै िनषेिधत गनेर्।   

२०१५-२०२० 

 सशस्त्र गैर-राज्यपक्ष समूहद्वारा १८ वषर् मुिनका बालबािलकालाई 

योद्धाको रूपमा भनार्गनेर् र गराउने कायर्लाई कानूनी रुपमा िनषेिधत 

बनाउन सुिनिश्चत गनेर् । 

२०१६-२०२० 

कानूनको कायार्न्वयन बालश्रमको प्रयोगलाई दरुुत्सािहत गनर्का लािग सजायमा वृिद्ध गनेर् ।  २०१५-२०२० 

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

२०१८-२०२० 

 बालश्रम कानून पूणर् रुपमा लागगूनर्का लािग श्रम िवभागलाई पयार्प्त 

बजेट सुिनिश्चत गनेर्।  

२०१६-२०२० 

 अनौपचािरक क्षते्रमा बाल श्रम िनरीक्षकहरुको संख्या वृिद्ध गनुर्को साथै 
मानब श्रोत/जनशिक्तमा सुधारगनेर्।  

२०१८-२०२० 

 उजुरी आएपिछमात्र श्रम िनरीक्षण गनुर्को साटो खासगिर स्थानीय तहमा 
लिक्षत िनरीक्षण कायर्लाई िनयिमत बनाउने तािक यसबाट िनरीक्षण 

प्रणाली सुदृढ बनोस।्  

२०१७-२०२० 

 आइएलओको प्रािविधक सुझाव पालना गनर्का लािग श्रम िनरीक्षकको 
संख्यामा वृिद्ध गनेर्।  

२०१०-२०२० 

 िनकृष्ट बालश्रम लगायतका िवषयमा कायर्रत श्रम िनरीक्षकहरुलाई 

बालश्रम सम्बिन्ध कानून बारे तालीमलाई संस्थागत गनेर्। 

२०१९-२०२० 

 श्रम ऐन कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत िवषयहरुमा तथ्याकं प्रकाशन गनेर्ः २००९-२०२० 



बालश्रम उन्मलूनका लािग सरकारले गनुर्पनेर् कायर् सम्बिन्ध सुझावहरु 

के्षत्र सुझाइएको कदम सुझाव िदइएको वषर्(हरू) 

नया ँअपराध अनुसन्धानकतार्हरुले तालीम पाएको नपाएअको, 
अनुसन्धान कतार्हरुलाई आविधक तालीमहरु, अनुसन्धानको संख्या, 
उलंघनहरु, कावार्ही चलाईएकाहरु, दोषी ठहर गिरएकाहरु, र िनकृष्ट 

बालश्रम सम्बिन्ध गिरएका सजायहरू।  

 अपराध िनयन्त्रण कानून लागूगनेर् िनकायहरुलाई थप श्रोतसाधन 

उपलब्ध गराउने तािक उनीहरूले िनकृष्ट बालश्रमसँग सम्बन्धी अपराध 

िवरुद्ध कानूनको कायार्न्वयन गनर् सकुन।् 

२०११-२०२० 

 िनकृष्ट बालश्रम प्रयोगमािथ िनगरानी राख्न र प्रकार अनुसार त्यसको 
अनुगमन गनर्का लािग एक केन्द्रीय तथ्याकं (डाटाबेस) िनमार्ण गनर् 
प्रयाप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने। 

२००९-२०२० 

समन्वय समू्पणर् समन्वयकारी िनकायहरू आ-आफ्ना िजम्मवेारी पूरा गनर्मा 
सक्षम र सिक्रय रहने छन ्भने्न कुरा सुिनिश्चत गनेर्। 

२०२० 

सरकारी नीित 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। 

२०१८-२०२० 

सामािजक कायर्क्रम सबभन्दा िनकृष्ट प्रकारका बालश्रम सम्बन्धी तथ्याकं संकलन र प्रकाशन 

गनेर्, खासगरी जोिखमपूणर् रोजगारीको पिरप्रके्षमा। 
२०१८-२०२० 

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

२०१९-२०२० 

 िवद्यालयमा सफा शौचालयको सुिवधा नहुनु, िवद्यालय लामो दूरीमा 
रहनु, िशक्षा पाउन शुल्क ितनर् पनेर्, रोजगारीमा लाग्न र वैदेिशक 

रोजगारीमा जानका लािग दबाब भोग्न पनेर्, र रक्सी र लागू पदाथर् सेवन 
जस्ता िशक्षा हािसल गनर्मा बाधक तत्वहरू हटाउने। 

२०१३-२०२० 



बालश्रम उन्मलूनका लािग सरकारले गनुर्पनेर् कायर् सम्बिन्ध सुझावहरु 

के्षत्र सुझाइएको कदम सुझाव िदइएको वषर्(हरू) 

 शरणाथीर्सिहत अपाङ्गता भएका सबै बालबािलकाको िशक्षामा पहँुच 

बढाउने र त्यसका बाधाहरु हटाउने प्रयासमा सहयोग पुर् याउने। 
२०१९-२०२० 

 ईंटा भट्टामा कयर्रत बालबािलकाहरु सिहत व्यवसायीक यौन शोषणबाट 
पीिडत बालबािलकाको िहतमा सामािजक कायर्क्रमहरूको श्रीजना गनेर्। 

२०१८-२०२० 

 


