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िाध्यात्मक या बँधिुा बालश्रमबाट उत्पाददत िस्तुको सचूी   
 

नेपाल  
 

इँटा 
 
नेपालमा ६ देखी १७ वर्ष र कँही कँही त ५ वर्ष मनुनका बालबाललकाहरुलाई इँटा उत्पादनमा जबजषस्ती   

रूपमा श्रम गराइएको सचूना प्राप्त भएको छ । एक गसैसको प्रनतबेदनबाट प्राप्त जानकारी अनसुार यसरी श्रममा 
लगाइएका बालबाललकामध्य दईु नतहाइ केटाहरु हुने गछषन ्। अक्टोबर र डिसेम्बर महहनाको ववचमा चल्ने नय 
इँटा भट्टाहरु काठमािौं र तराइका जजल्लामा बढी केजरित छन ्। गसैसबाट प्राप्त पनछल्लो जानकारी अनसुार ३० 
देखी ६० हजार बालबाललका नेपालका ववलभरन इँटा भट्टामा कायषरत छन जसमध्य ३९ प्रनतशत बँधुवा श्रलमकको 
रूपमा काम गदषछन ।  नेपालका इँटा भट्टामा सकुुम्बासी पररवार र दललत,  जनजाती र मधेशी जस्ता जानतय र 
सामाजजक रूपमा तल परेका समदुायका सदस्यहरु बँधुवा मजदरूीमा पने जोखखम बढी रहेको भेहटरछ । प्राय 
श्रलमक बालबाललका नेपालीन ैहुने गरेपनी केहह भारतको बगंाल र उत्तर प्रदेशबाट पनन आएको पाइरछ ।  धेरै 
पररवारले भट्टा धनी वा ठेकेदारबाट उधारो ररन ललएर तोककएको सखं्यामा इँटा बनाउने कबलु खाएका हुरछन र 
यस ैक्रममा उननहरु बँधुवा श्रलमक बरन पगु्छन ्। यस्तो पररवारमा बालबाललका पनन आफ्नो बा-आमाको ररनमा 
बाँधधन पगु्छन र अलभभावकसगं ैइँटा बनाउने काममा सलंग्न हुन वाध्य हुरछन। ररन ननतरेसम्म ैयस्ता बँधवुा 
मजदरू पररवार इँटा भट्टामा न ैबस्न वाध्य हुरछन जहाँ सफा र सरुक्षित खाने पानी र ढलको सवुवधा हँुदैन ।  
केहह बँधुवा वालश्रलमकहरु हदनमा १२ घण्टा काम गनष वाध्य हुरछन र बा-आमाको ररनको साउँ-व्याज कटाएपछी 
शरुय वा रयनूतम ज्याला पाउने गदषछन । कनतपय बालबाललकाले धनीको गाली र ्वपटाइ पनन बराबर भोग्न ु
पदषछ ।  

 
 

गलैंचा  
 

नेपालको गलैंचा उद्योगमा बालबाललकाहरु अननच्छुक रूपमा काम गनष वध्य रहेको जानकारीमा आएको छ। १४ 
बर्ष र माधिका बालबाललका दताष भएका गलैंचा कारखानामा काम गरेको भहेटरछन ्भने १४ बर्ष मनुनका 
बालबाललका बबना दताषका अनपौचररक गलैंचा कारखानामा भेहटरछन। गलैंचा कारखानाहरु प्राय काठमाण्िौं 
उपत्यकामा केजरित छन। केहह बालबाललका एक्ल ैअिवा आफ्नो पररवारसँग गलैंचा कारखानामा बँधुवा मजदरूको 
रूपमा पनन काम गदैछन।् अधधकाशं बालबाललकाले काम गरे बापत ज्याला पाउँदैनन।् अलभभावक या दलालले 



धनीसँग ललएको तलब एड्भारस ररन नतनषको लाधग केहह बालबाललकालाई ननशलु्क काम गनुष परेको छ। यस्ता 
बालबाललका कारखानाम ैवा धनीले उपलब्ध गराएको कारखाना नजजकैको िरेामा बस्छन । परैु ररन ननतरुरजले 
नय बालबाललकाल ेकारखानाको काम छोड्न पाउँदैनन।् धेरै बालबाललका हदनभरी र ओभरटाइम गरेर १८ 
घण्टासम्मा काम गनष वाध्य हुरछन भने कनतपय हदनभरीको काम गररसकेपछी पनन कारखानाबाट बाहहर जान 
पाउँदैनन । कारखाना धनीहरु नय वालवाललकलाई काम गनष नमानेको, कोटा नपरु् याएको, ननदाएको वा गलती 
गरेको आरोपमा सजाय हदने गदषछन।   

 

  

बटु्टा भरेको लत्ता कपिा 

नेपालकमा लत्ता कपिामा बटु्टा भने उद्योगमा ७ देखख १७ वर्षका बालबाललकाहरुलाई वाध्यात्मक रूपमा काम  
गराइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्ता उद्योग काठमाण्िौं उपत्यकाभरर छररएका छन, र बढी िानकोटमा 
केजरित छन।् बालश्रलमकहरु प्राय सलाषही, महोत्तरी, र धनरु्ा जजल्लाबाट भनत ष गरररछ। एक अनसुरधान 
प्रनतवेदनको अनसुार झण्ि ै७,५०० बालबाललका यस उद्योगमा वाध्यात्मक अवस्िामा काम गरररहेका छन।् 
कारखाना धनीले अलभभावकहारुलाई तलाब एड्भारस हदएर उनीहरुका छोराहरुलाई एक कक दईु वर्षको करारमा 
काम लगाउने गदषछन।् नय केटाहरु बबना तलब हदन-हदनभरर काम गनष वाध्य हुरछन।् पहहलो करार लसविएपछी 
कारखानाधनील ेअलभभावकहरुलाई अको तलब एड्भारस उपलब्ध गराउँछन ्र श्रलमक केटाहरु फेरर त्यहह 
कारखानामा काम गनष फकष रछन।्  नय बलश्रलमकको कमाइबाट धनीहरुले सरुुमा हदएको तलब एड्भारस र 
मालसक बस्ने र खाने खचष कटाउने गदषछन। त्यसकैारण दोस्रो चरणको करार अरतगषत काम गदाष पनन श्रलमक 
केटाहरुलाई शरुय वा नगरय तलब हात पछष ।  बालश्रलमकहरु कारखाना पररसरलभत्र ैबस्ने र कारखानाहरु प्राया 
बरद रहने भएकोले बालबाललकाहरु बाहहर जाने वा भाग्ने जस्िनत रहँदैन ।  

 

ढंुगा गगट्टी 

जानकारी अनसुार नेपालमा ५ वर्षकै उमेरबाट केहह बालबाललका ढंुगा गट्टी उद्योगमा काम गनष वाध्य आवस्िामा 
छन।् एक गसैस प्रनतवेदन र लमडियाका अनसुार देशभरर यस्ता बालबाललका ववलभरन ढंुगा खानी र नदीककनार 
वरपर आफ्ना पररवारजनसगं बँधुवा श्रलमकको रूपमा काम गरररहेको भहेटरछ। कनतपय पररवारले पहहला धनीसगं 
ररन ललरछन र दैननक कमाइको तलबबाट ररन नतनष नपगेुपछी आफू ररनबाट मकु्त हुन ैनसक्ने जस्िनतमा 
पगु्छन।् केहह बालबाललका आफ्नो पररवारसगं काम गने िलोम ैबस्छन र सरुिा गािषको ननगरानी ननररतर रहने 
यस्ता ठाउँबाट बाहहररन सक्दैनन। बालबाललकाहरुलाई गह्रौं भारर बोक्ने जस्ता जोखखमपणूष काम गनष वाध्य 
पारररछ। धनीहरुले बालश्रलमक लगायत सब ैकामदारको खाना रोकाइहदने धजम्क हदरछन। केहह वालश्रलमकमाधि 
धनीहरुले कुटवपट समेत गछषन।् 


