
संयु� रा� अमे�रका श्रम मन् त्रालय  

सन ्२०२१ का �नकृ� बालश्रम स��ी �न�षर्ह� 

 

नेपाल 

�नकृ� बालश्रम उन् मूलन गन� कायर्मा सन ्२०२१ मा नेपालले म�म �रीय प्रग�त हा�सल गरेको छ ।   सरकारले सन ्२०१८ को नेपाल 
श्रमश�� सव��णको त�ाङ्क सावर्ज�नक गरेको छ, जस अनुसार १०.१ लाख बालबा�लका बालश्रममा संलग् न रहेको अनुमान ग�रएको 
छ ।  यसको साथ ैअनलाइन मा�मबाट बालबा�लका मा�थ �ने दवुर्�वहार रोक् नमा सहयोग पु� याउनका ला�ग मिहला, बालबा�लका 
तथा जे� नाग�रक मन् त्रालयल ेअनलाइन बाल संर�ण प्रणाली सन ्२०२१  ��कृत गरेको छ ।   नेपाल बाल अ�धकार प�रषदले १२९ 
�ानीय सरकारी �नकायह�मा बाल अ�धकार संर�ण स�म�तह� गठन गरेको छ ।   सयसको अ�त�र� सरकारल ेमानव बेच�बखन 
पीिडत ६० जनलाई �देश िफतार् गराउनुका साथै �श�ामा बालबा�लकाको प�ँच बृ�द्ध �ने ग�र नया ँ�वद्यालय �श�ा योजना समेत लागु 
गरेको छ ।   यद्य�प, नेपालमा बालबा�लकाह� �ावसा�यक यौन शोषण र बा�ा�क �पमा सडकमा मग� ेबनाइनेज�ा �नकृ� 
बालश्रमको पीिडत �ने गरेको पाइएको छ ।   बालबा�लकाह� इँटा उ�ादन ज�ो जो�खमपूणर् कायर्ह�मा संलग् न रहेको पाइएको छ ।  
सरकारले प�छ�ो प्र�तवेदन अव�धमा यस �वषयसँग जोिडएको सबै �ेत्रमा अथर्पूणर् प्रयासह� गरेताप�न य�ा प्रयासह�ले 
बालबा�लकाको बेच�बखन र अवैध ध�ामा उनीह�को संलग् नतालाई कानूनी�पमा �नषेध गनर्का ला�ग बनेका अ�रार्���य मापद�ह� 
पूरागनर् सकेका छैनन ्।  बालबा�लका बेच�बखन स��ी ऐन अपयार्� छ, िकनभने यसमा बलपूवर्क, छल अथवा बा� बनाएर 
ग�रनेबाहेकका अ� प्रकारका बालश्रम भत�, प्रयोग एवं लेनदेन र त�रीलाई �� �पमा अपराधीकरण ग�रएको छैन र यसैग�र 
बालबा�लकालाई अवैध ध�ामा प्रयोग गन� कायर् �नषेध गन� कानून प�न अपयार्� छन ्िकनभने लागू औषध उ�ादनमा बालबा�लको 
प्रयोग कानूनत �नषेध ग�रएको छैन ।  श्रम ऐन र �सअ�गर्त पन� बालश्रम स��ी कानून लाग ूगनर्का ला�ग श्रम मन् त्रालयको बजेट, 
बालश्रम �नरी�क सं�ा, र उनीह�लाई उपल� तालीम र स्रोतसाधनह� सबै प�मा अप्रया� रहेको ���त छ ।   यसैग�र बालश्रमको 
स�भर्मा सरकारल ेफौजदारी कानून कायार्�यनबारे जानकारी सावर्ज�नक गरेको छैन ।  

बालश्रम उ�ूलनका ला�ग सरकारले �लनुपन� कदम स��� सझुावह� 

�ेत्र सुझाब ग�रएका कदमह�    सुझाव �दइएको वषर्(ह�) 

कानूनी प्रावधान श्रम कानूनलाई आईएलओ को दफा �स. १८२ सँग �मल्ने ग�र 
जो�खमयु� रोजगारीमा भाग �लन �ूनतम प्रवेष उमेरलाई बढाउँदै १८ 
वषर् बनाउन सु�न��त गन� । 

२००९ – २०२१ 

 
बालबा�लकालाई काम गनर् �नषेध ग�रएका जो�खमयु� कामह�को सूची 
फरािकलो बनाउँदै �समा बालश्रम प्रयोग �ने गरेका इँटाभट्टा लगायतका 
�व�भ� �न��त �ेत्रह� प�न सु�न��त गन� । 

२०१५ – २०२१ 



बालश्रम उ�ूलनका ला�ग सरकारले �लनुपन� कदम स��� सझुावह� 

�ेत्र सुझाब ग�रएका कदमह�    सुझाव �दइएको वषर्(ह�) 
 

जालसाजी, जबरज�ी र बल प्रयोगको कुनै प�न प्रमाण देखाउनु पन� 
आव��ा नरहने ग�र कानूनी दायरामा बालबा�लकाको त�रीलाई 
सम��गत �पमा �नषेध गद� य�ा कायर्ह�लाई अपराधको �पमा घोषणा 
गन� । 

२०१५ – २०२१ 

 
लागू औषध उ�ादनलगायतका अवैध िक्रयाकलापमा बालबा�लकाको 
प्रयोगलाई सु�न��त ढंगले कानूनी �पमै �नषे�धत गन� ।   

२०१५-२०२१ 

 
गैर-रा�प�का सशस् त्र समूहद्वारा १८ वषर् मु�नका बालबा�लकालाई 
योद्धाको �पमा भनार् गन� र गराउने कायर्लाई कानूनी सजाय सु�न��त  
गन� ।  

२०१६-२०२१ 

कानूनको कायार्�यन बालश्रम स��� कानूनको अब�ालाई द�ु�ािहत गनर्का ला�ग सजाय 
बढाउने ।  

२०१५-२०२१ 

 
बालश्रम �व�द्धका कानूनी प्रावधानह�को कायार्�यन र      
उ�ंघनकारीह� मा�थ कानूनी कारबाही सु�न��त गन� ।     

२०१८-२०२१ 

 
बालश्रम कानून पूणर् �पमा लाग ूगनर्का ला�ग श्रम �वभागलाई पयार्� 
बजेट सु�न��त गन� ।  

२०१६-२०२१ 

 
खासगरेर अनौपचा�रक �ेत्रमा बाल श्रम �नरी�कह�को सं�ा वृ�द्ध 
गनुर्को साथै जनश�� �मतामा सुधार �ाउने ।  

२०१८-२०२१ 

 
खास गरेर �ानीय तहमा श्रम �नरी�णालयलाई मजबुत बनाउने र सबै 
�ेत्रमा �नय�मत�पमा ल��त �नरी�णह� सु�गनुर्का साथै उजुरी 
आएप�छमात्र श्रम �नरी�ण गनुर्को साटो अघो�षत �नरी�णह�मा वृ�द्ध 
गन� ।  

२०१७-२०२१ 

 
आइएलओको प्रा�व�धक सुझाव पालना �ने ग�र श्रम �नरी�कको 
सं�ामा वृ�द्ध गन� ।  

२०१०-२०२१ 



बालश्रम उ�ूलनका ला�ग सरकारले �लनुपन� कदम स��� सझुावह� 

�ेत्र सुझाब ग�रएका कदमह�    सुझाव �दइएको वषर्(ह�) 
 

�नकृ� बालश्रम लगायतका �वषयमा कायर्रत श्रम �नरी�कह�लाई 
ल��त गद� बालश्रम स��ी कानूनी प्र�श�ण सं�ागत गन� । 

२०१९-२०२१ 

 
श्रम ऐन कायार्�यनसँग स���त �नम् न �वषयह�मा त�ाकं प्रकाशन 
गन�ः नव�नयु� अपराध अनुस�ानकतार्लाई प्रार��क प्र�श�णको 
उपल�ता; कायर्रत अनुस�ानकतार्ह�को आव�धक प्र�श�ण; भेिटएका 
�नकृ� बालश्रम उ�ंघनका घटना, अनुस�ान, कारबाही र दोषी 
प्रमाणीतको सं�ा; र �नकृ� बालश्रम�व�द्ध जारी द� सजायको सं�ा 
र �ववरणह� प्रका�सत गन� । 

२००९-२०२१ 

 
अपराध �नयन् त्रण कानून लाग ूगन� �नकायह�लाई थप श्रोतसाधन 
समपन् न बनाउने तािक उनीह�ले �नकृ� बालश्रमसँग स���त अपराध 
�व�द्ध कानूनी कारबाही गनर् सकुन ्। 

२०११-२०२१ 

 
�नकृ� बालश्रम प्रयोगमा�थ �नगरानी राख् न र प्रकार अनुसार �सको 
अनुगमन गनर्का ला�ग एक के�ीय त�ाकं (डाटाबेस) �नमार्ण गनर् 
प्रया� स्रोतसाधन उपल� गराउने । 

२००९-२०२१ 

सम�य स�ूणर् सम�यकारी �नकायह� आ-आफ्ना �ज�ेवारी पूरा गनर्मा स�म 
र सिक्रय रहने छन ्भ�े कुरा सु�न��त गन� । 

२०२०-२०२१ 

सरकारी नी�त मानबत�ारीको �ब�द्धमा बनाईएका रा���य कायर्योजनालाई अद्यावदी 
गन� - खासगरेर मिहला र बालबा�लकाह�लाई बलपूवर्क श्रममा लगाइने 
अव�ालाई प्रभाकरी ढंगले स�ोधन गनर्का ला�ग �सलाई मानव 
त�री �वरो�ध आयोजनामा �मलाउने �ाउने । 

२०१८-२०२१ 

सामा�जक कायर्क्रम �नमार्ण लगायतका �ेत्रह�मा अनुस�ाको आधारमा बालबा�लकाह� 
क�ा ग�त�व�धमा संल� �ँदा रहेछन ्भ�े कुराको ठहर गन� र प्राप् त 
जानकारीलाई सामा�जक नी�त �नमार्णमा प्रयोग गन� । 

२०१९-२०२१ 

 
�वद्यालयमा सफा शौचालयको सु�वधा न�ने, �वद्यालय लामो दूरीमा रहने, 
�श�ा पाउन श�ु �तनुर् पन�, रोजगारीमा ला� र वैदे�शक रोजगारीमा 

२०१३-२०२१ 



बालश्रम उ�ूलनका ला�ग सरकारले �लनुपन� कदम स��� सझुावह� 

�ेत्र सुझाब ग�रएका कदमह�    सुझाव �दइएको वषर्(ह�) 

जानका ला�ग दबाब भो�ु पन� र र�ी र लागू पदाथर् सेवन ज�ा �श�ा 
हा�सल गनर्मा बाधा पु� याउने त�ह� हटाउने । 

 
अपाङ्गता भएका र सबै शरणाथ� बालबा�लकाको �श�ामा प�ँच बढाउने 
र शै��क प�ँचका बाधकह� हटाउने प्रयासमा सहयोग पु� याउने ।  

२०१९-२०२१ 

 
�टा भट्टामा कयर्रत बालबा�लका सिहत �वसायीक यौन शोषणबाट 
पीिडत बालबा�लकाको िहतमा �व�भ� सामा�जक कायर्क्रमह� तयार     
गन� । 

२०१८-२०२१ 

# # # 


