
www.lawcommission.gov.np 

1 
 

बाल श्रम (निषधे र नियनमत गिे) ऐि, २०५६ 

 लालमोहर र प्रकाशित नमनत 

                                               २०५७।३।७ 

संिोधि गिे ऐि                                            प्रमाणीकरण र प्रकािि नमनत 

१. गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि  

गिे ऐि, २०६६                                              २०६६।१०।०७ 

२.  केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०७२                       २०७२।११।१३ 

३.  केही िेपाल कािूिलाई संिोधि, एकीकरण, समायोजि  

 र खारेज गिे ऐि, २०७४                     २०७४।६।३० 

४. केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०७५                  २०७५।११।१९ 

२०५७ सालको ऐि िं. १ 

 ............. 

बाल श्रम (निषधे र नियनमत गिे) सम्बन्त्धमा व्यवस्था गिन बिेको ऐि 

प्रस्ताविााः बालकलाई कल कारखािा, खािी वा यस्तै अन्त्य जोशखमपूणन काममा लगाउि निषधे गिन 
तथा बालकलाई अन्त्य काममा लगाउँदा उिीहरुको स्वास््य, सरुक्षा तथा सेवा र सवुवधाका सम्बन्त्धमा 
आवश्यक व्यवस्था गिन वाञ्छिीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजानधराज वीरेन्त्र वीर ववक्रम िाहदेवको िासिकालको उिन्त्तीसौं वषनमा संसदले 
यो ऐि बिाएकोछ । 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्भक 

                                                           


   यो ऐि संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गते देशख लागू भएको । 


     यो ऐि नमनत 2075/5/1 गते देशख प्रारम्भ भएको ।  
 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिवकएको । 



www.lawcommission.gov.np 

2 
 

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “बाल श्रम (निषधे र नियनमत गिे) ऐि, २०५६” 
रहेको छ । 

(२) यो ऐि िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेको नमनतदेशख 
प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “बालक” भन्नाले  अठार वषन उमेर पूरा िगरेको बालबानलका सम्िि ुपछन । 

 (ख) “प्रनतष्ठाि” भन्नाले श्रम ऐि, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ) बमोशजमको 
प्रनतष्ठाि सम्िि ुपछन । 

 (ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले श्रम ऐि, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोशजमको 
व्यवस्थापक सम्िि ुपछन ।” 

(घ) “ददि” भन्नाले मध्यरातबाट िरुु हिु ेचौबीस घण्टाको अवनध सम्िि ुपछन । 

(ङ) “सप्ताह” भन्नाले िनिवारको मध्यरात वा श्रम ववभागले तोकेको अरु कुिै ददिको 
मध्यरातदेशख िरुु हिुे सात ददिको अवनध सम्िि ुपछन । 

(च) “शचवकत्सक” भन्नाले श्रम ववभागले तोवकददएको शचवकत्सक सम्िि ुपछन । 

(छ) “योग्यताको प्रमाणपर” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (४) बमोशजम ददइएको 
प्रमाणपर सम्िि ुपछन । 

(ज) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐि अन्त्तगनत बिेको नियममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्िि ुपछन । 

 (ि) “श्रम कायानलय” भन्नाले श्रम ऐि, २०७४ को दफा २ को खण्ड (घ) 
बमोशजमको कायानलय सम्िि ुपछन । 

                                                           
  यो ऐि संवत ्2061/8/1 देशख प्रारम्भ हिुे गरी तोवकएको ।(िेपाल राजपर नमनत 2061/7/30)   

    केही िेपाल कािूिलाई संिोधि, एकीकरण, समायोजि र खारेज गिे ऐि, २०७4 द्धारा संिोनधत ।                             

 केही िेपाल  ऐि संिोधि गिे ऐि, 2075 द्वारा संिोनधत । 
  केही िेपाल  ऐि संिोधि गिे ऐि, 2075 द्वारा थप । 
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पररच्छेद –२ 

बालकलाई काममा लगाउि निषधे 

३. बालकलाई काममा लगाउि िहिुाेः (१) कसैले पनि चौध वषन उमेर पूरा िगरेका बालकलाई 
श्रनमकको रुपमा काममा लगाउि ुहुँदैि । 

(२)  कसैले बालकलाई अिसूुचीमा उशललशखत जोशखमपूणन व्यवसाय वा काममा 
लगाउि ुहुँदैि । 

४. बालकलाई इच्छा ववरुद्ध काममा लगाउि िहिुाेः कसैले पनि बालकलाई ललाई, फकाई वा 
िकु्याएर वा कुिै प्रलोभिमा वा डर, रास वा दवाबमा पारी वा अन्त्य कुिै तररकाले निजको 
इच्छा ववरुद्ध श्रनमकको रुपमा काममा लगाउि ुहुँदैि । 

  

पररच्छेद –३ 

बालकलाई काममा लगाउिे सम्बन्त्धी व्यवस्था 

५. सूचिा ददि ुपिेाः (१) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत अिसूुचीमा उशललशखत जोशखमपूणन व्यवसाय 
वा कायन सञ्चालि गरररहेका व्यवस्थापकले यो ऐि प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ददिनभर श्रम 
कायानलयलाई देहायका वववरणहरु खलुाई नलशखत सूचिा ददि ुपिेछाः– 

(क) प्रनतष्ठािको िाम र ठेगािा, 

(ख) व्यवस्थापकको िाम र ठेगािा, 

(ग) प्रनतष्ठािद्वारा सञ्चानलत व्यवसाय वा कायनको प्रकृनत, र  

(घ) तोवकए बमोशजमका अन्त्य वववरणहरु । 

(२) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ अिसूुचीमा उशललशखत जोशखमपूणन व्यवसाय वा कायन 
सञ्चालि गिे व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यवसाय वा कायन सञ्चालि गरेको नमनतले पन्त्र ददिनभर 
श्रम कायानलयलाई उपदफा (१) बमोशजम सूचिा ददि ुपिेछ । 
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६. स्वीकृनत नलि ुपिेाः (१) कुिै प्रनतष्ठािले बालकलाई काममा लगाउि ुपरेमा सम्बशन्त्धत श्रम 
कायानलय वा सो कायानलयले तोकेको अन्त्य कुिै निकाय वा अनधकारी र बालकको बाब,ु आमा 
वा संरक्षकको स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

तर िेपाल सरकारबाट स्वीकृनत प्राप्त शिक्षण संस्था वा बालकको हक र वहतको 
संरक्षणको निनमत्त कायनरत प्रचनलत कािूि बमोशजम स्थावपत संस्थाद्वारा बालकको बहृत वहतको 
निनमत्त आयोजिा गररिे काममा वा सांस्कृनतक कायनक्रममा लगाउि यस दफा बमोशजम स्वीकृनत 
नलि ुपिे छैि । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बालकलाई काममा लगाउिे स्वीकृनत ददंदा श्रम 
कायानलयले सम्बशन्त्धत प्रनतष्ठािलाई बालकको िीप र योग्यताको ववकास गिे तथा शिक्षा प्रदाि 
गिे उदे्दश्यले उपयकु्त ितनहरु लगाउि सक्िेछ र प्रनतष्ठािले यसको पालिा गिुन  पिेछ । 

७. योग्यताको प्रमाणपर नलि ुपिेाः (१) प्रनतष्ठािले बालकलाई श्रनमकको रुपमा काममा लगाउि ु
अशघ त्यस्तो बालकले श्रनमकको रुपमा काम गिन सक्िे योग्यताको प्रमाणपर नलि ुपिेछ । 

(२) प्रनतष्ठािले उपदफा (१) बमोशजम योग्यताको प्रमाणपर नलि त्यस्तो बालकले 
गिुन पिे कामको प्रकृनत र उमेर समेत उललेख गरी श्रम कायानलयमा निवेदि ददि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको निवेदि प्राप्त भएपनछ श्रम कायानलयले शचवकत्सकद्वारा 
त्यस्तो बालकको स्वास््य परीक्षण गराउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम शचवकत्सकद्वारा बालकको स्वास््य परीक्षण गराउँदा 
त्यस्तो बालक काम गिन योग्य देशखएमा शचवकत्सकले तोवकएको ढाँचामा योग्यताको प्रमाणपर 
ददिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम ददइएको योग्यताको प्रमाणपर एक वषन बहाल     
रहिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम ददइएको योग्यताको प्रमाणपर सम्बशन्त्धत प्रनतष्ठािले 
शचवकत्सकद्वारा िवीकरण गराउि ुपिेछ । 

(७) योग्यताको प्रमाणपर नलंदा र िवीकरण गदान लाग्ि ेदस्तूर सम्बशन्त्धत प्रनतष्ठािले 
िै व्यहोिुन पिेछ । 
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(८) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वषन उमेर पूरा भएका बालकलाई काममा 
लगाएको प्रनतष्ठािले यो ऐि प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ददिनभर योग्यताको प्रमाणपर नलई 
सक्ि ुपिेछ । 

८. वववरण ददि ुपिेाः (१) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ बालकलाई काममा लगाउिे प्रनतष्ठािले काममा 
लगाएको नमनतले पन्त्र ददिनभर त्यस्तो बालकको फोटो सवहत देहायका कुराहरु खलुाइएको 
वववरण श्रम कायानलयमा पेि  गिुन पिेछाः– 

(क) प्रनतष्ठािको िाम र ठेगािा, 

(ख) व्यवस्थापकको िाम र ठेगािा, 

(ग) प्रनतष्ठाि सञ्चालि भएको नमनत, 

(घ) प्रनतष्ठािद्वारा सञ्चानलत व्यवसाय वा कायन, 

(ङ) बालकको िाम, ठेगािा र उमेर, 

(च) बालकको बाब,ु आमा वा संरक्षकको िाम र ठेगािा, 

(छ) बालकलाई काममा लगाइएको नमनत, 

(ज) बालकले गिुन पिे कामको प्रकृनत, 

(ि) बालकले पाउिे पाररश्रनमकको रकम तथा अन्त्य सवुवधाहरु, 

(ञ) बालकको योग्यताको प्रमाणपर, र 

(ट) तोवकए बमोशजमका अन्त्य वववरणहरु । 

(२) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वषन उमेर पूरा गरेको बालकलाई काममा 
लगाई राखेको प्रनतष्ठािले यो ऐि प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ददिनभर उपदफा(१) बमोशजमको 
वववरण श्रम कायानलयमा पेि गिुन पिेछ । 

९. काममा लगाउि ेसमयाः (१) बालकलाई बेलकुा छ बजेपनछ नबहाि छ बजेसम्मको अवनधभर 
काममा लगाउि ुहुँदैि । 

(२) बालकलाई काममा लगाउँदा ददिमा छ घण्टा र एक सप्ताहमा छशत्तस 
घण्टाभन्त्दा बढी अनतररक्त पाररश्रनमक ददई वा िददई काममा लगाउि ुहुँदैि । 
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(३) बालकलाई प्रत्येक ददि लगातार तीि घण्टा काम गरेपनछ आधा घण्टा आराम 
गिे समय र प्रत्येक सप्ताहमा एक ददिको नबदा ददि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम ददइएको प्रत्येक ददिको आधा घण्टाको आराम गिे 
समय र प्रत्येक सप्ताहको एक ददिको नबदा काम गरेको अवनध मानििेछ । 

(५) एकै ददि एउटा प्रनतष्ठािमा काम गररसकेको बालकलाई सोही ददि पिुाः अको 
प्रनतष्ठािमा काममा लगाउि ुहुँदैि । 

१०. पाररश्रनमक र सवुवधााः (१) प्रनतष्ठािले श्रनमकको रुपमा काम गिे बालकलाई नलङ्ग, वणन, धमन 
वा जात जातीको आधारमा कुिै भेदभाव िगरी समाि कामको लानग समाि पाररश्रनमक र 
सवुवधा ददि ुपिेछ । 

(२) प्रनतष्ठािमा काम गिे बालकले पाउिे पाररश्रनमक, भत्ता, नबदा र अन्त्य सवुवधा 
तोवकए बमोशजम हिुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम तोवकएको पाररश्रनमक र सवुवधाभन्त्दा कम पाररश्रनमक 
र सवुवधा ददिे गरी व्यवस्थापकले बालकलाई प्रनतष्ठािमा काममा लगाउि ुहुँदैि । 

११. बालकको स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्त्धी व्यवस्थााः प्रनतष्ठािमा काम गिे बालकको स्वास््य र 
सरुक्षाका सम्बन्त्धमा व्यवस्थापकले अपिाउि ुपिे व्यवस्था तोवकए बमोशजम हिुेछ । 

१२. उमेर सम्बन्त्धी वववादाः (१) प्रनतष्ठािमा काम गिे कुिै बालकको उमेर सम्बन्त्धी वववाद परेमा 
त्यस्तो बालकको जन्त्म दतान प्रमाणपरमा उशललशखत जन्त्म नमनत अिसुारको उमेर िै निजको 
वास्तववक उमेर मानििेछ । 

(२) कुिै बालकको जन्त्म दतान प्रमाणपर िभएमा शचवकत्सकद्वारा स्वास््य परीक्षण 
गराई निशित गररएको उमेर िै निजको वास्तववक उमेर मानििेछ । 

१३. दतान वकताब राख्न ुपिेाः (१) प्रनतष्ठािमा काममा लगाउिे बालकको सम्बन्त्धमा व्यवस्थापकले 
देहायका कुराहरु खलुाई एउटा दतान वकताब राख्न ुपिेछाः– 

(क) बालकको िाम र ठेगािा, 

(ख) बाब,ु आमा वा संरक्षकको िाम र ठेगािा, 

(ग) जन्त्म नमनत वा उमेर, 
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(घ) काममा लगाएको नमनत, 

(ङ) कामको प्रकृनत, 

(च) काम गिुन पिे समय, 

(छ) आराम गिे समय, 

(ज) पाररश्रनमक तथा अन्त्य सवुवधाहरु, र 

(ि) तोवकए बमोशजमको अन्त्य कुराहरु । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको दतान वकताब श्रम कायानलयबाट खटी आएको 
कमनचारीले मागेको बखत प्रनतष्ठािले हेिन ददि ुपिेछ । 

१४. सूचिा टासँ्ि ुपिेाः व्यवस्थापकले बालकलाई लगाउि िहिुे काम, बालकले पाउिे पाररश्रनमक, 

सवुवधा तथा साप्तावहक नबदाको ददि र बालकलाई यस ऐि ववपरीत काममा लगाएमा हिु े
सजाय सम्बन्त्धी कुराहरु प्रनतष्ठािको सूचिा पाटीमा अनिवायन रुपमा टाँस्ि ुपिेछ । 

पररच्छेद –४ 

निरीक्षण सम्बन्त्धी व्यवस्था 

१५. निरीक्षण तथा कारबाहीाः (१) श्रम कायानलयले समय समयमा कुिै कमनचारीलाई बालकलाई 
काममा लगाउिे प्रनतष्ठािको निरीक्षण गिन खटाउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम खवटएको कमनचारीलाई व्यवस्थापकले जिुसकैु समयमा 
प्रनतष्ठािमा प्रवेि गिन र आवश्यक निरीक्षण गिन ददि ुपिेछ । यसरी निरीक्षण गिन खवटएको 
कमनचारीले हेिन र बझु्ि चाहेको कुरा व्यवस्थापकले उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

१६. कामबाट हटाउिाेः (१) दफा १५ बमोशजम प्रनतष्ठािको निरीक्षण गदान दफा ३ वा ४ ववपरीत 
बालकलाई कुिै प्रनतष्ठािमा काममा लगाइएको पाइएमा निरीक्षण गिे कमनचारीले यथािीघ्र 
त्यस्तो बालकलाई निजको बाब,ु आमा वा संरक्षकको शजम्मा लगाउिे र बालकलाई कामबाट 
हटाउि व्यवस्थापकलाई आदेि ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बालकको बाब,ु आमा वा संरक्षक िभएमा वा पत्ता 
िलागेमा त्यस्तो बालकलाई व्यवस्थापकले कुिै बाल कलयाण गहृ वा बालकलाई हेरचाह गिे 
कुिै संस्थामा राशखददि ुपिेछ । 
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम बालकलाई निजको बाब,ु आमा वा संरक्षकको 
शजम्मा लगाउँदा लाग्िे खचन वा बाल कलयाण गहृ बालकलाई हेरचाह गिे संस्थामा रा्दा 
त्यस्तो बाल कलयाण गहृ वा संस्थाको नियमािसुार लाग्िे खचन प्रनतष्ठािले व्यहोिुन पिेछ । 

१७. निरीक्षण प्रनतवेदिाः (१) दफा १५ बमोशजम निरीक्षण गिे कमनचारीले कुिै प्रनतष्ठािमा यस ऐि 
ववपरीत बालकलाई काममा लगाइएको वा काममा लगाइएका बालकको स्वास््य र सरुक्षाको 
लानग गिुन पिे व्यवस्था लगायत यो ऐि र यस ऐि अन्त्तगनत बिेको नियम बमोशजम गिुन पिे 
अन्त्य सबै व्यवस्थाहरु गरेको छ वा छैि यथाथन वववरण खलुाई निरीक्षण समाप्त भएको नमनतले 
पन्त्र ददिनभर श्रम कायानलयमा प्रनतवेदि पेि गिुन पिेछ । यसरी खवटएको कमनचारीले यस 
दफा बमोशजमको आदेि अिरुुपको कायन गरे िगरेको तथा ददइएको प्रनतवेदि यथाथन भए 
िभएको सम्बन्त्धमा श्रम कायानलयले तोवकए बमोशजम जाँच गिन सक्िेछ र अन्त्यथा देशखएमा 
कािूि बमोशजम कारबाही हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेि भएको प्रनतवेदि अिसुार कुिै प्रनतष्ठािमा यो ऐि 
र यस ऐि अन्त्तगनत बिेको नियम बमोशजम गिुन पिे कुिै व्यवस्था िगरेको पाइएमा श्रम 
कायानलयले यथािीघ्र त्यस्तो व्यवस्था गिन मिानसब म्याद तोकी व्यवस्थापकलाई आदेि    
ददिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम श्रम कायानलयले ददएको म्याददनभर व्यवस्थापकले आदेि 
बमोशजमको व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । 

१८. सवुवधा रोक्का राख्नाेः (१) दफा १७ बमोशजम श्रम कायानलयले ददएको आदेि बमोशजम सम्बशन्त्धत 
प्रनतष्ठािले आवश्यक व्यवस्था िगरेमा श्रम कायानलयले त्यस्तो प्रनतष्ठािलाई प्रचनलत कािूि 
बमोशजम ददइिे सवुवधा तोवकएको अवनधसम्मको लानग रोक्का गिन सम्बशन्त्धत निकायलाई लेखी 
पठाउि ुपिेछ । 

(२) कुिै प्रनतष्ठािको सम्बन्त्धमा श्रम कायानलयबाट उपदफा (१) बमोशजम लेखी 
आएमा सम्बशन्त्धत निकायले त्यस्तो प्रनतष्ठािले पाउिे सवुवधा रोक्का गरी त्यसको जािकारी श्रम 
कायानलयलाई ददि ुपिेछ । 
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पररच्छेद –५ 

दण्ड सजाय र पिुरावेदि सम्बन्त्धी व्यवस्था 

१९. दण्ड सजायाः (१) कसैले दफा ३ को उपदफा (१) ववपरीत काम गरेमा निजलाई तीि 
महीिासम्म कैद वा दि हजार रुपैयाँसम्म जररबािा वा दबैु सजाय हिुेछ । 

(२) कसैले दफा ३ को उपदफा (२) र दफा ४ ववपरीत काम गरेमा निजलाई 
एक वषनसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबािा वा दबैु सजाय हिुेछ । 

(३) कुिै व्यवस्थापकले दफा ६, ७, ९, १० वा ११ ववपरीत कुिै काम गरेमा 
निजलाई दईु महीिासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबािा वा दबैु सजाय हिुेछ । 

(४) कुिै व्यवस्थापकले दफा ५, १३ वा १४ ववपरीत कुिै काम गरेमा निजलाई 
एक महीिासम्म कैद वा तीि हजार रुपैयाँसम्म जररबािा वा दबैु सजाय हिुेछ । 

(५)  कसैले उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेशखएदेशख बाहेक यो ऐि र यस 
ऐि अन्त्तगनत बिेको नियम ववपरीत अन्त्य कुिै काम गरेमा निजलाई पन्त्र ददिसम्म कैद वा 
एक हजार रुपैयाँसम्म जररबािा वा दबैु सजाय हिुेछ । 

(६) कसैले उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोशजम एक पटक सजाय 
पाइसकेपनछ पिुाः सोही काम गरेमा निजलाई पटकै वपच्छे सोही उपदफाहरुमा उशललशखत 
सजायको दोब्बर सजाय हिुेछ । 

२०. उजूरी र हदम्यादाः (१) यस ऐि अन्त्तगनत सजाय हिुे कसूरको सम्बन्त्धमा देहाय बमोशजमको 
व्यशक्त वा संस्थाले सम्बशन्त्धत श्रम कायानलयमा उजूरी ददि सक्िेछाः– 

(क) दफा १५ बमोशजम प्रनतष्ठािको निरीक्षण गिे कमनचारी, 

(ख) सम्बशन्त्धत इलाकाको प्रहरी, 

(ग) सम्बशन्त्धत बालक वा निजको बाब,ु आमा वा संरक्षक, 

(घ) सम्बशन्त्धत गाउँपानलका वा िगरपानलका, 

(ङ) प्रनतष्ठाि स्तरको टे्रड यनुियि, वा 

                                                           

    केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संिोनधत । 
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(च) बालकको हक र वहतको संरक्षणको निनमत्त कायनरत प्रचनलत कािूि 
बमोशजम स्थावपत निकाय वा गैरसरकारी संस्था । 

(२) यस ऐि अन्त्तगनत सजाय हिुे कसूरको सम्बन्त्धमा सो कायन भए गरेको नमनतले 
एक वषननभर उजूरी ददि ुपिेछ । 

२१. सजाय गिे अनधकाराः (१) यो ऐि र यस ऐि अन्त्तगनत बिेको नियमको उललंघि गिे व्यशक्तलाई 
दफा १९ बमोशजम सजाय गिे अनधकार श्रम कायानलयलाई हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सजाय गदान श्रम कायानलयले कैदको सजाय गिुन परेमा 
श्रम अदालतमा जाहेर गरी सो अदालतबाट निकासा भए बमोशजम गिुन पिेछ । 

२२. पिुरावेदिाः दफा २१ बमोशजम श्रम कायानलयले गरेको सजाय उपर शचत्त िबझु्िे व्यशक्तले 
त्यस्तो सजायको आदेि पाएको नमनतले पैंनतस ददिनभर श्रम अदालतमा पिुरावेदि गिन    
सक्िेछ । 

  तर कैदको सजाय तोवकएकोमा सो उपर ड्डउच्च अदालतमा पिुरावेदि गिुन पिेछ । 

 

पररच्छेद –६ 

ववववध 

२३. बाल श्रम निवारण सनमनताः (१) िपेाल सरकारले प्रनतष्ठािमा कायन गिे बालकको स्वास््य, 

सरुक्षा, शिक्षा, व्यावसावयक र तालीमको व्यवस्था गिन, बालकलाई उपयकु्त रोजगारीको व्यवस्था 
गिन, बालकलाई काममा लगाउि निरुत्सावहत तलुयाउि र बाल श्रम निवारण गिे सम्बन्त्धमा 
आवश्यक राय सिुाव प्राप्त गिनको लानग बाल श्रम निवारण सनमनत गठि गररिेछ । 

(२) यस्तो सनमनतमा तोवकए बमोशजम बाल श्रमको क्षेरमा कायनरत सरकारी र गैर 
सरकारी संस्था तथा वविेषज्ञको समशुचत प्रनतनिनधत्वको व्यवस्था गररिेछ । 

(३) बाल श्रम निवारण सनमनतको गठि ववनध, काम, कतनव्य र अनधकार तथा 
कायनववनध तोवकए बमोशजम हिुेछ । 

२४. बाल श्रम निवारण कोषाः (१) िपेाल सरकारले प्रनतष्ठािमा काम गिे बालकको स्वास््य, सरुक्षा, 
शिक्षा, व्यावसावयक र तानलमको व्यवस्था गिन, बालकलाई उपयकु्त रोजगारीको व्यवस्था गिन, 



www.lawcommission.gov.np 

11 
 

बालकलाई काममा लगाउि निरुत्सावहत तलुयाउि र बाल श्रम निवारण गिे सम्बन्त्धमा बाल 
श्रम निवारण कोषको िामले एउटा कोष स्थापिा गररिेछ । 

  (२) बाल श्रम निवारण कोषमा देहाय बमोशजमको रकम जम्मा गररिेछाः– 

(क) िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिदुाि रकम, 

(ख) राविय तथा अन्त्तरानविय संघ, संस्थाहरुबाट प्राप्त चन्त्दा, िलुक, अिदुाि 
तथा सहयोगको रकम, 

(ग) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) बाल श्रम निवारण कोषमा जम्मा हिुे रकम र कोषको संचालि तोवकए बमोशजम 
हिुेछ । 

२५. निदेिि ददि सक्िाेः (१) यस ऐिको उदे्दश्य कायानन्त्वयि गिन िेपाल सरकारले व्यवस्थापक, टे्रड 
यनुियि तथा बाल कलयाण गहृ र बालकको हेरचाह गिे संस्थालाई बालकको हक र वहतको 
सरुक्षाको लानग आवश्यक निदेिि ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िेपाल सरकारले ददएको निदेििको पालिा गिुन 
सम्बशन्त्धत सबैको कतनव्य हिुेछ । 

२६. अिसूुचीमा संिोधिाः (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी अिसूुचीमा 
अन्त्य जोशखमपूणन कायनहरु थप गिन सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अिसूुचीमा कुिै जोशखमपूणन कायन थप गदान िेपाल 
सरकारले आवश्यक देखेमा बाल श्रम निवारण सनमनतको राय नलि सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम सूचिा प्रकाशित भएको नमनतले तीस ददिपनछ अिसूुचीमा 
संिोधि भएको मानििेछ । 

२७. नियम बिाउि ेअनधकाराः यस ऐिको उदे्दश्य कायानन्त्वयि गिन िेपाल सरकारले आवश्यक नियम 
बिाउि सक्िेछ । 

२८. खारेजी र संिोधिाः (१) श्रम ऐि, २०४८ को,– 

(क) दफा २ को खण्ड (ज) शिवकएको छ । 
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(ख) दफा २ को खण्ड (ि) मा रहेको “चौध वषनको” भन्न ेिब्दहरुको सट्टा 
“सोह्र वषनको” भन्न ेिब्दहरु राशखएका छि ्। 

(ग) दफा ५ को उपदफा (१) शिवकएको छ । 

(घ) दफा ३२ पनछ देहायका दफा ३२क. र ३२ख. थवपएका छिा्ः– 

“३२क. पयानप्त निदेिि वा व्यावसावयक तालीम िददई िाबानलगलाई 
काममा लगाउि िहिुाेः (१) सम्बशन्त्धत कायनक्षेरका ववषयमा 
पयानप्त निदेिि वा व्यावसावयक तालीम िददई िाबानलगलाई 
काममा लगाउि हुँदैि । 

(२) िाबानलगलाई काममा लगाउँदा उपदफा (१) 
बमोशजम सम्बशन्त्धत कायनक्षेरका ववषयमा ददि ु पिे पयानप्त 
निदेिि वा व्यावसावयक तालीम सम्बन्त्धी व्यवस्थाहरु तोवकए 
बमोशजम हिुेछि ्। 

(३) उपदफा (१) ववपरीत िाबानलगलाई काममा 
लगाउिे व्यवस्थापकलाई तीि महीिासम्म कैद वा दि हजार 
रुपैयाँसम्म जररबािा वा दबैु सजाय हिुेछ । 

३२ख. उमेर सम्बन्त्धी वववादाः (१) प्रनतष्ठािमा काम गिे कुिै 
िाबानलगको उमेर सम्बन्त्धी वववाद परेमा त्यस्तो िाबानलगको 
जन्त्म दतान प्रमाणपरमा उशललशखत जन्त्म नमनत अिसुारको उमेर 
िै निजको वास्तववक उमेर मानििेछ । 

(२) कुिै िाबानलगको जन्त्म दतान प्रमाणपर िभएमा 
श्रम ववभागले तोकेको शचवकत्सकद्वारा त्यस्तो िाबानलगको 
स्वास््य परीक्षण गराई निशित गररएको उमेर िै निजको 
वास्तववक उमेर मानििेछ ।” 

     (२) बालबानलका सम्बन्त्धी ऐि, २०४८ को,– 

(क) दफा १७ र १८ खारेज गररएका छि ्। 

(ख) पररच्छेद–५ खारेज गररएको छ । 
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(ग) दफा ५३ को उपदफा (१) र (६) मा रहेका “१७ वा १८” भन्न े
िब्दहरु शिवकएका छि ्। 

(घ) दफा ५३ को उपदफा (१०) शिवकएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टब्याः– (१) केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर भएका िब्दहरूाः–  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 

          (२) न्त्याय प्रिासि ऐि, २०७३ द्वारा रूपान्त्तर भएका िब्दहरूाः–  

"पिुरावेदि अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।  
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अिसूुची 

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्त्धत) 

जोशखमपूणन व्यवसाय वा कामहरु 

 

(क) पयनटि, आवास, मोटेल, होटेल, जवुाघर, रेषु्टराँ, बार, पव, ररसटन शस्कइङ्ग, ग्लाईनडङ्ग, वाटर ¥याशटटङ्ग, 

केवल कार कम््लेक्स, पोिी टे«वकङ्ग, पदयारा, पवनतारोहण, हट एयर ब्यालनुिङ्ग, ्यारासेनलङ्ग, 

गलफ कोषन, पोलो, अश्वरोहण आदद पयनटिसँग सम्बशन्त्धत व्यवसायहरु, 

(ख) कायनिाला, प्रयोगिाला, पि ुवधिाला, िीत भण्डार आदद सेवामूलक व्यवसायहरु, 

(ग) सावनजनिक पररवहि र निमानण व्यवसायहरु, 

(घ) चरुोट, नबडी बिाउिे, गलैंचा बनेु्न तथा रङ्गाउिे, ऊि सफा गिे, कपडा बनेु्न, धिु,े रङ्गाउिे तथा 
बटु्टा छा्िे, छाला प्रिोधि गिे, नसमेन्त्ट उत्पादि तथा ्यावकङ्ग, सलाई, ववष्फोटक तथा अन्त्य 
आगजन्त्य पदाथनहरुको उत्पादि र नबक्री ववतरण, बीयर, मददरा तथा अन्त्य पेय पदाथनहरुको 
उत्पादि, साबिु उत्पादि, नबटुनमि उत्पादि, पलप र पेपर उत्पादि, स्लेट, पेशन्त्सल उत्पादि, 

कीटिािक औषनध उत्पादि, लनुिकेवटङ्ग तेल उत्पादि, फोहोर मैला संकलि, प्रिोधि तथा 
इलेक्ट्रो्लेवटङ्ग, फोटो प्रोसेनसङ्ग, रबर, नसन्त्थेवटक, ्लावष्टक, नससा, पारोसँग सम्बशन्त्धत कायनहरु, 

(ङ) जलस्रोत, वाय,ु िौयनिशक्त, कोइला, प्राकृनतक तेल वा ग्यास, बायोग्यास तथा त्यस्तै अन्त्य स्रोतबाट 
उजान पैदा गिे र त्यसको प्रसारण वा ववतरणसँग सम्बशन्त्धत कायनहरु, 

(च) खािी, खनिज पदाथन, प्राकृनतक तेल वा ग्यासको उत्खिि,् प्रिोधि तथा ववतरणसँग सम्बशन्त्धत 
कायनहरु, 

(छ) ररक्सा वा ठेलागाडा, 

(ज) कवटङ्ग मेिीि जस्ता कायनहरु, 

(ि) जनमिमिुी, पािीमिुी र धेरै उँचाईमा चढेर गिुन पिे कायनहरु, 

(ञ) रसायनिक पदाथनहरुसँग सम्पकन  हिुे कायनहरु, र 

(ट) प्रचनलत कािूि बमोशजम तोवकएको अन्त्य जोशखमपूणन कायनहरु । 


