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भसमका
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूिक
व बााँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गिे को छ

। कुनै

पतन व्यक्तिलाई इच्छा विपिीि काममा लगाउन, बेचबबखन गनव, दास िा बााँधा बनाउन नपाइने गिी

शोषण विरुद्धको हक प्रदान गिे को छ । त्यसैगिी कुनै पतन बालबाललकालाई कलकािखाना, खानी िा यस्िै
अन्य जोखखमपूणव काममा लगाउन बन्दे ज लगाउनक
ु ा साथै प्रत्येक बालबाललकालाई बाल अनक
ु ू ल न्यायको

हक सुतनक्चचि गिे को छ । जोखखममा िहे का बालबाललकालाई विशेष संिक्षण प्रदान गदै बालश्रम लगायि
श्रम शोषणका सबै रुपको अन्त्य गने गिी संविधानले नै िाज्यलाई नीतिगि मागवतनदे श गिे को छ ।

श्रम ऐन, 2074 ले श्रम शोषणका सबै अिस्थाको अन्त्य गने उद्दे चयका साथ कसैले पतन बालबाललकालाई
कानन
ू विपिीि हुने गिी काममा लगाउन नपाइने व्यिस्था गिे को छ । बालश्रम (तनषेध ि तनयलमि गने)
ऐन, 2056 ले पतन उमेि नपग
ु ेका बालबाललकालाई श्रलमकको रुपमा काममा लगाउन तनषेध गिे को छ ।
बाल अधधकाि संिक्षण एिम ् बालश्रम न्यूनीकिणका लाधग विगिमा भए गिे का प्रयासहरुको फलस्िरूप यस
क्षेत्रमा धेिै सुधाि भएको छ। यस अति पतन मुलुकमा बालश्रम तनिािण गने ध्येयका साथ

बालश्रम

िाक्रिय गुरुयोजना (२०६१-२०७१) िजम
ुव ा गिी कायावन्ियन गरिएको धथयो | यसबाट बालश्रलमकको संख्यामा

कमीी आउनक
व पमा
ु ो साथै बालश्रम तनिािणका लाधग महत्िपूणव आधाि ियाि भएको छ । िथापी पण
ू रु
बालश्रम तनिािण गने कायव भने चुनौतिपूणव नै िहे को छ । िसथव बालबाललकाको अधधकाि सतु नक्चचि गने

सन्दभवमा नेपालको संविधानले गिे को बालश्रमिहहि समाजको परिकल्पना साकाि पानव, विद्यमान नीतिगि
एिमी् कानूनी व्यिस्थालाई व्यिहािमा उिानव िथा यस सम्िन्धमा भए गिे का िाक्रिय, क्षेत्रीय ि
अन्ििावक्रिय प्रतििद्धिा पूिा गनव तनक्चचि कायवयोजना सहहि योजनाबद्ध रूपमा प्रयास अति बढाउन
जरूिी दे खखएको छ । सोही अनुरूप नेपालको हदगो विकासको लक्ष्य, क्स्थति ि मागवधचत्र (२०१६-२०३०) मा
सबै प्रकािका बालश्रम अन्त्य गने गिी लक्ष्य िोककएको छ ।

उपयुत
व ि सन्दभवमा नेपाल सिकािको नीति, कानून िथा कायवक्रममा बालश्रम तनिािणको एजेण्डालाई
मूलप्रिाहीकिण गने, संस्थागि क्षमिा अलभिद्
ृ धध माफवि बालश्रम तनिािणका लाधग उपयुति िािाििण

लसजवना गने प्रत्यक्षरुपमा लक्षक्षि कायवक्रम सञ्चालन गिी सामाक्जक पुनस्
व थापना एिम ् एकीकिण गने ि

सिोकाििालाहरु बीच सम्पकव सञ ्जाल तनमावण गिी सहकायव एिम ् साझेदािी माफवि बालश्रम तनिािण गने
िणनीति ललई यो बालश्रम तनिािण सम्िन्धी िाक्रिय गरु
ु योजना िजम
ुव ा गिी कायवीान्ियनमा ल्याइएको हो
|

बालश्रम तनिािण गने कायव तनकै चुनौिीपूणव छ । श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सुिक्षा मन्त्रालयले

गुरुयोजना कायावन्ियनको अगुिाई िथा प्रमुख क्जम्मेिािी ललने भएिा पतन यस मन्त्रालयको एतलो

प्रयासबाट मात्र यसको सफल एिम ् प्रभािकािी कायावन्ियन असम्भि प्राय: छ । यसका लाधग विलभन्न
मन्त्रालय लगायिका सिकािी तनकाय, विकासका साझेदाि, नागरिक समाज, गैिसिकािी िथा तनजी क्षेत्र ि

प्राक्षिक क्षेत्रबीच समन्िय ि सहकायवको आिचयकिा पदव छ । बालश्रम तनिािणका लाधग सबै नागरिक एिम ्

ii

सामुदातयक संि संस्थाको जागरुकिा एिम ् सकक्रयिापूणव योगदान ज्यादै महत्िपूणव हुन्छ । गुरुयोजना
कायावन्ियनका लाधग सम्िद्ध सबै क्षेत्रबाट तनिन्िि रुपमा सहयोग प्राप्ि हुने अपेक्षा गरिएको छ |
श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सुिक्षा मन्त्रालय,
लसंहदिबाि, काठमाडौँ ।
२०७५ आषाढ

ववषयसची
1. परृ ठभलू म

!
2. बालश्रमको अिस्था

@

क) बालश्रमको विचिव्यापी अिस्था
ख) नेपालमा बालश्रम
ग) हदगो विकास लक्ष्य
ि) आिधधक योजनामा बालश्रम तनिािण सम्बन्धी व्यिस्था
ङ) संिध
ै ातनक िथा कानन
ू ी व्यिस्था

3

3. गरू
ु योजनाको आिचयकिा ि औधचत्य

#

4. गरू
ु योजनाको उद्दे चय

$

5. गरू
ु योजनाको लक्ष्य

$

6. लक्षक्षि समह
ू

$

7. गरू
ु योजनाको िणनीति

%

8. कायावन्ियन संयन्त्र

&

9. कायावन्ियन विधध ि समयािधध

&

10. क्जम्मेिाि तनकाय, अपेक्षक्षि क्जम्मेिािी ि भलू मका

*
क) संिीय िह
ख) प्रदे श िह
ग) स्थानीय िह
ि) नागरिक समाज, गैिसिकािी संस्था, सञ्चाि क्षेत्र ि प्राक्षिक क्षेत्र
iii

ङ) व्यिसातयक िथा तनजी क्षेत्र
च) िे ड यतु नयन
11. सच
ू ना सम्प्रेषण

!)

12. लैङ्धगक समानिा िथा सामाक्जक समािेशीिा

!)

13. स्रोि व्यिस्थापन

!)
14. अपेक्षक्षि नतिजा

!)

15. सम्भाव्य जोखखम, त्यसको प्रभाि ि जोखखम न्यन
ू ीकिणको उपाय

!!

16. अनग
ु मन, मल्
ू याङ्कन िथा प्रतििेदन प्रणाली

!!

अिस
ु चीहरू
1. बालश्रम तनिािण सम्बन्धी िाक्रिय गरु
ु योजनाको अिधािणागि खाका

2. बालश्रम तनिािण सम्बन्धी िाक्रिय गरु
ु योजनाको उद्दे चय, िणनीति, नतिजा िथा
अनग
ु मन सच
ू क
3. बालश्रम तनिािण सम्बन्धी िाक्रिय गरु
ु योजनाको कायावन्ियन संिचना
4. गरु
ु योजना कायावन्ियनमा सिकािी िथा गैिसिकािी तनकायहरुको अपेक्षक्षि
क्जम्मेिािी ि भलू मका
5. सम्भािक्ीि जोखखम, प्रभाि ि जोखखम न्यन
ू ीकिणका उपाय
6. अनुगमन, मूल्याङ्कन िथा प्रतििेदन प्रणाली

iv

मन्रष्ट्ूपररषद्बाट स्वीकृत समनत २०७५।३।२४

बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजिा
(२०७5–२०८5)
१. परृ ठभसम
बालश्रम मानि अधधकािको हनन मात्र नभै सामाक्जक अपिाध एिम ् मानि सभ्यिाको अलभशाप
पतन हो । बालश्रमको अभ्यास िहीेसम्म त्यस्िो समाजलाई सभ्य, विकलसि िा आधतु नक मान्न
सककदै न । बालश्रमले बालबाललकाको बालापन सम्बन्धी मौललक अधधकाि हनन ् मात्र गदै न,
उनीहरुको भविरय समेि अन्धकाितिि धकेल्छ।बालश्रम श्रमको शोषणका साथै िारिको कणवधािको
रुपमा िहे का बालबाललकाको प्रतिभालाई कुक्ण्ठि गने कुसंस्काि पतन हो ।यसकािण बालश्रम
तनिािण गने कायव सिकािको एक महत्िपण
ू व क्जम्मेिािी हो भने त्यसका लाधग हिििहले सहयोग
पर्ु याउनु आधुतनक सभ्य समाजको किवव्य पतन हो ।
संयत
ु ि िारि संिको महासभाबाट सन ् १९८९ मा पारिि बाल अधधकाि सम्बन्धी महासन्धी

(Convention on the Child Rights) ले बालबाललकाको विशेष हे िचाह िथा सहायिा प्राप्ि गने

अधधकािलाई सतु नक्चचि गिे को छ । महासन्धीमा उनीहरूको सिााँङ्धगण व्यक्तित्ि विकासका

लाधग उधचि पारििारिक िािाििण पाउनप
ु ने कुिामा समेि जोड हदएको छ । उति महासन्धीको
प्रस्िािनामा बालबाललका शारििीक ि मानलसक रुपमा अपरिपति हुनेहुाँदा उनीहरूलाई उधचि
सिु क्षा ि हे िचाहको साथै कानन
ू ी संिक्षण प्रदान गनप
ुव ने विषय समािेश गरिएको छ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गिे को बाल अधधकािको सतु नचचििा गिी बालबाललका विरूद्ध
हुने सबै प्रकािका शोषणको अन्त्य गनव िाक्रिय ि अन्ििावक्रिय प्रतििद्धिाहरु समेि समािेश
गिी यो गरु
ु योजना ियाि पारिएको हो। विगिका प्रयासहरुको परिणामस्िरुप औपचारिक क्षेत्रमा

बालश्रम तनकै िटे को अिस्थालाई मध्यनजि गदै अनौपचारिक क्षेत्र, सीमापाि िथा आप्रिासी
बालश्रमको प्रयोग, बालश्रमको क्षेत्रमा दे खखएका जबजवस्िी श्रम, बेचबबखन, हहाँसा िथा यौन
शोषणलाई सम्बोधन गनप
ुव ने आिचयकिा छ । बालश्रमको आपतू िव पक्षमा िाज्यद्िािा हस्िक्षेप
गिी बालश्रमका बदललाँ दा आयामलाई सम्बोधन गिी सभ्य ि समद्
ु क
ु तनमावणमा योगदान
ृ ध मल
गनव बालश्रम तनिािणका विगिका असल अभ्यास ि लसकाइहरुलाई तनिन्िििा हददै गरु
ु योजनाले
बालश्रम तनिािणका लाधग ठोस िणनीति िथा कायवक्रम सहहि कायावन्ियनयोग्य नीतिलाई मल
ू
आधाि बनाएको छ । गरु
ु योजनाको अिधािणागि खाका अनस
ु च
ू ी १ मा िहे को छ ।
नेपाल सिकािले बालश्रमलाई पण
व ः तनिािण गिी बालश्रममत
ू ि
ु ि, सभ्य ि आधतु नक समाज
तनमावण गनव तनिन्िि प्रयास गरििहे को छ । वि.सं. 2061 दे खख 2071 सम्मका लाधग दश बषे
गरु
ु योजना िजम
ुव ा गिी बालश्रम तनिािण गने प्रयास गिक्ीएको धथयो । गरु
ु योजनाबाट अपेक्षक्षि
उपलब्धी हालसल हुन नसके पतन बालश्रम तनिािणका लाधग महत्िपण
ू व आधाि ियाि भएको छ ।

उति गरु
ु योजनाको अनभ
ु िलाई समेि दृक्रटगि गिी बालश्रम तनिािण सम्बन्धी िाक्रिय
गरु
ु योजना (2075-2085) िजम
ुव ा गरिएको हो ।

२. बालश्रमको अवस्था
(क) बालश्रमको ववश्वव्यापी अवस्था
अन्ििावक्रिय श्रम सङ्गठनको सन ् २०१७ को Global Estimates of Child Labour,

Trends, 2012-2016

Results and

सम्बन्धी प्रतििेदन अनस
ु ाि विचिमा बालश्रमको संख्या १५ किोड २० लाख

िहे को जनाएको छ । यस मध्ये स्िास््य, सिु क्षा ि नैतिक विकासमा प्रत्यक्ष रुपमा जोखखमयत
ु ि
काममा ७ किोड ३० लाख बालबाललका संलग्न छन ् । एलशया िथा प्यासक्ीकफक क्षेत्रमा
बालश्रमको संख्या ६ किोड २० लाख छ । यसिी विचिभि किोडौँ बालबाललका अझीै पतन
बालश्रमक्ीकको रूपमा िहेको अिस्था छ । बालश्रम तनिािण सम्बन्धमा भए गिे का प्रयासहरुको
बाबजुद विचिबाट बालश्रम तनमल
ुव हुन अझै केही समय लाग्ने दे खखएको छ ।
(ख) िेपालमा बालश्रम
केन्रीीय ि्याङ्क विभागले प्रकालशि गिे को बालश्रम सम्बन्धी ि्याङ्क ि अन्ििावक्रिय श्रम
सङ्गठनले ियाि पािे को प्रतििेदनलाई आधाि मान्दा एकातिि बालश्रमको समस्या जहटल बन्दै
गइिहे को छ भने अकोतिि केही प्रकािका (खासगिी ५ दे खख १४ बषव उमेिका) बालश्रमको अनप
ु ाि
िट्दै गएको अिस्था छ ।केन्रीय ि्याङ्क विभागबाट प्रकालशि बहुक्षेत्रीय तलस्टि सिेक्षण
(Multiple Indicator Cluster Survey-2014) का अनस
ु ाि 5 दे खख 17 िषव उमेि सम्मका 37.4
प्रतिशि बालबाललका बालश्रममा संलग्न िहे को पाइएको छ । सिकािी तनकायबाट प्रकालशि
बालश्रम सम्बन्धी अद्यािधधक ि्याङ्क ज्यादै कम मात्रामा उपलब्ध छ । केन्रीय ि्याङ्क
विभागबाट नेपाल श्रमशक्ति सिेक्षणको कायव थालनी भइसकेको हुदा तछट्टै नै यससम्बन्धी
अद्यािधधक ि्याङ्क उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गलैंचा उद्योग, ढुङ्गा खानी जस्िा क्षेत्रमा बालश्रम कम हुदै गएको दे खखन्छ भने केही क्षेत्रमा

बालश्रम बढे को दे खखन्छ । सडक व्यापाि, मोटि साइकल ि साइकल ममवि, सामान ओसाि पसाि,
ििायसी काम, भरिया, सीमामा अबैध सामान ओसाि पसाि, कपडामा जिी भने जस्िा क्षेत्रमा
बालश्रम बहढिहे को पाइन्छ । गरिबी, िाजनीतिक अक्स्थििा, बेिोजगािी, अधवबेिोजगािीका साथै शहिी
क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकोले बालश्रमको मागमा पतन बद्
ृ धध भएको दे खखन्छ ।
बालअधधकाि संिक्षणमा सिकािी िथा गैिसिकािी संस्थाको भलू मकामा न्यन
ू प्रभािकािीिा ि
सामाक्जक संस्कािमा अपेक्षक्षि सध
ु ाि नहुनु जस्िा कािणले अपेक्षाकृि रुपमा बालश्रम िट्न

सकेको छै न । शहिी क्षेत्रमा बसाइ सिाई बढ्दै जााँदा आधथवक कािणले समेि बालश्रमको आपतू िव
बढे को दे खखन ्छ । त्यसैगिी तनकृरट ि शोषणयत
ु ि प्रकािको बालश्रममा समेि बाललकाको प्रयोग
अधधक िहे को पाईएको छ । यसप्रकाि बालश्रमको समग्र क्स्थिक्ीमा अपेक्षक्षि सध
ु ाि आएको
दे खखदै न ।
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(ग) दष्ट्ूगो ववकास लक्ष्य
संयत
ु ि िारि संिले आगामी सन ् २०३० सम्ममा पिू ा हुने गिी हदगो विकास लक्ष्यहरु तनधाविण

गिे को छ । आठौँ लक्ष्य“समािेशी िथा हदगो आधथवक विकास, िोजगािी ि सबैका लाधग मयावहदि
काम प्रिद्वधन” मा बालश्रम तनिािण गने लक्ष्य समेि समािेश गरिएको छ । यसै लक्ष्यको
सािौं बीुीाँदामा “बाध्यकािी श्रम उन्मल
ू न, आधुतनक दासत्ि अन्त्य, तनकृरट प्रकािको बालश्रम
तनषेध ि तनिािणका अतिरिति बाल सैतनक भनाव ि प्रयोग िथा सन ् २०२५ सम्ममा सबै प्रकािका
बालश्रम अन्त्य गनव ित्काल प्रभािकािी उपायहरु अपनाउने” लक्ष्य तनधाविण गरिएको छ
।संयत
ु ि िारि संिको सदस्य िारिको रुपमा नेपालले यो लक्ष्य पिू ा गनव सबै प्रकािको प्रयि ्न
गनुव िाञ्छनीय भएकोले पतन यो िाक्रिय गरु
ु योजना िजम
ुव ा गरिएको छ ।
(घ) आवधधक योजिामा बालश्रम निवारण सम्बन्धी व्यवस्था
िेह्रौँ आिधधक योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) ले सबै

ककलसमको बालश्रम उन्मल
ू न गने नीति

ललएको धथयो । उति योजनाको कायवनीतिमा “तनकृरट बालश्रम तनिािणका लाधग कायवक्रमहरु

सञ्चालन गिी बालश्रलमकहरुको उद्धाि ि पन
ु ःस्थापना गरिनेछ ि बालश्रम सम्बन्धी नीति,
कानीून ि कायवक्रम सध
ु ाि गरिनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको धथयो । यस अनरु
ु प बालश्रम
तनिािणका लाधग नयााँ गरू
ु योजना िजम
ुव ा गिी कायावन्ियनमा ल्याइने कायवक्रम िय गरिएको
धथयो ।
चौधौँ योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) मा उल्लेख भएको श्रम िथा िोजगािी िणनीतिको बीुीाँदा नं.
३ मा “श्रलमकको हक अधधकािको संिक्षण िथा असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गने” ि
कायवनीतिमा “बालश्रम सम्बन्धी नीति, कानन
ू ि कायवक्रममा सध
ु ाि गरिनेछ ि तनकृरट प्रकृतिका
बालश्रम तनिािण ि बालश्रम न्यन
ू ीकिणका लाधग कायवक्रमहरु सञ्चालन गिी बालश्रलमकहरुको
उद्धाि ि पन
ु स्थावपना”गने विषय उल्लेख भएको छ । आिधधक योजनाका उल्लेखखि
विषयहरूलाई गरु
ु योजनाले मख्
ु य आधाि मानेको छ ।
(ङ) सिंवध
ै ानिक एवम ् काििी व्यवस्था
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपि
व बााँच्न पाउने हकको प्रत्याभतू ि गिे को छ ।
ू क
कुनै पतन व्यक्तिलाई इच्छा विपिीि काममा लगाउन, बेचबबखन गनव, दास िा बााँधा बनाउन
नपाइने गिी शोषण विरुद्धको हक प्रदान गिे को छ । त्यसैगिी कुनैपतन बालबाललकालाई
कलकािखाना, खानी िा यस्िै अन्य जोखखमपण
ू व काममा लगाउन बन्दे ज लगाउनक
ु ा साथै प्रत्येक
बालबाललकालाई बाल अनक
ु ू ल न्यायको हक सतु नक्चचििा गिे को छ । जोखखममा िहे का
बालबाललकालाई विशेष संिक्षण प्रदान गदै बालश्रम लगायि श्रम शोषणका सबै रुपको अन्त्य गने
गिी िाज्यलाई नीतिगि मागवदशवन गिे को छ । श्रम ऐन, 2074 ले सबै प्रकािका श्रम शोषणको
अन्त्य गने उद्दे चयका साथ कसैले पतन बालबाललकालाई कानन
ू विपिीि हुने गिी काममा

लगाउन नपाइने व्यिस्था गिे को छ । बालश्रम (तनषेध ि तनयलमि गने) ऐन, 2056 ले पतन
उमेि नपग
ु ेका बालबाललकालाई श्रलमकको रुपमा काममा लगाउन तनषेध गिे को छ ।

3

३. गरु
ु योजिाको आवश्यकता र औधचत्य
तनकृरट प्रकािको बालश्रम सम्बन्धी अन्ििावक्रिय श्रम संगठनको महासक्न्ध (नं. 18२) नेपालले

अनम
ु ोदन गरिसकेको सन्दभवमा सो कायावन्ियन गनव बालश्रम तनिािणका लाधग योजनाबद्ध प्रयास
आिचयक छ । चौधौं योजना ि नेपाल सिकािका विषयगि मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गने
कायवक्रम एिम ् आयोजनाहरुले बालश्रम तनिािण गनव केही न केही योगदान हदइिहे का छन ् । िि
छरिएि िहे का त्यस्िा प्रयासले अपेक्षक्षि उपलब्धी हदन कहठनाइ हुने हुाँदा यी प्रयासहरुलाई
समन्ियात्मक ककलसमबाट एकीकृि ि सामन्जस्यपण
ू व ककलसमले सञ्चालन गनव सके मात्र
अपेक्षक्ीि प्रतिफल पाउन सककन्छ ।

बालश्रम तनिािण ि बालबाललकाको हक हहि संिक्षणका लाधग प्रत्यक्ष ि पिोक्ष रुपमा संचाललि
आयोजना िथा कायवक्रमहरुसीाँग िादीाम्यिा िाख्नक
ु ा साथै बालश्रम तनिािणका लाधग िय
भएका नीति, कायवक्रम ि आयोजनाहरुबीच समन्ियात्मक िथा सामन्जस्यिापण
ू व सम्बन्ध कायम
िाख्न गरु
ु योजना उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । तनधावरिि समयलभत्र बालश्रम तनिािण गिी
मल
ु क
ु लाई बालश्रम मत
ु ि िल्
ु याउन तनिन्िि रूपमा योजनाबद्ध प्रयास हुन जरूिी भएकोले पतन
यो गरू
ु योजना िजम
ुव ा गरिएको हो ।
4. गरू
ु योजिाको उद्दे श्य
नेपालबाट सबै प्रकािको बालश्रम पण
व पमा तनिािण गिी मल
ू रु
ु क
ु लाई बालश्रम िहहि बनाउनु ।
५. गरू
ु योजिाको लक्ष्य
क) वि.स.२०७९ सम्ममा तनकृरट ि शोषणयत
ु ि प्रकािको बालश्रम तनिािण गने । यसका लाधग
आिचयक पने नीति, िणनीति िथा कानीून पहहचान, संशोधन िा सध
ु ाि गने ।

ख) वि.स. २०८२ सम्ममा सबै प्रकािका बालश्रम तनिािण गने । यसका लाधग सािवजतनक िथा
सामाक्जक संयन्त्र एिम ् संिचनाहरुको संस्थागि क्षमिा विकास गने | त्यसैगिी सामाक्जक पन
ु ः
एकीकिण ि आधथवक विकल्पहरु प्रदान गदै सिोकाििाला िथा लक्षक्षि िगवको सञ्जाल िथा
समन्िय संिचना स्थापना, परिचालन ि सशक्तिकिण गने । साथै बालश्रम तनिािणको लाधग
लक्षक्षि साझेदािी कायवक्रमलाई अलभयानको रुपमा कायावन्ियन गने ।
६. लक्षक्षत समह
बालश्रम (तनषेध ि तनयलमि गने) ऐन, २०५६ को दफा ३ बमोक्जम बालश्रमको दायिामा पिे का ि
पनव सतने सबै बालबाललकालाई यस गरु
ु योजनाले लक्षक्षि गिे को छ । सबै प्रकािको बालश्रममा
िहे का सबै बालबाललका यस गरु
ु योजनाका प्रत्यक्ष लाभाक्न्िि समह
ू हुन ् । यसैगिी बालश्रमको
जोखखममा िहे का बालबाललका ि बालश्रममा िहे का बालबाललकाका परििाि पतन यस गरु
ु योजनाका
लक्षक्षि समह
ू लभत्र पदवछन ।
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अन्ििावक्रिय श्रम सङ्गठनको महासक्न्ध नं. १३८ िाट परिभावषि बालश्रम िथा महासक्न्ध नं.
१८२ बाट परिभावषि तनकृरट प्रकािको बालश्रम समेि गिी हिे क स्थानमा िहे का सबै प्रकृतिका
बालश्रम ि औपचारिक िथा अनौपचारिक क्षेत्रका ५दे खख १७ िषव उमेि समह
ू का बालश्रलमकलाई
यस गरु
ु योजनाले लक्षक्षि गिे को छ ।
बेचविखन िथा ओसािपसािमा पिे का बालबाललकालाई बबशेष ध्यान हदंदै सिोकाििाला पक्षहरुको
सझ
ु ाि

ि अतिल्लो िाक्रिय गरू
ु योजनामा पहहचान गरिएका प्राथलमकिालाई समेि ध्यानमा िाखी

यस गरु
ु योजनामा नेपाल सिकािले सच
ू ना प्रकाशन गिी थपिट िा हे िफेि गनव सतनेगिी
तनम्नललखखि बालश्रमलाई खास लक्षक्षि समह
ू को रुपमा पहहचान गरिएको छ ।
(१) ििे लु बालश्रम,
(२) बाल भरिया,

(३) कृवष बालश्रम,

(४) लागप
ू दाथव सङ्कलन, बेचविखन िथा ओसािपसािमा संलग्न बालश्रम,
(५) बन
ु ाई बालश्रम,

(६) ईट्टा उद्योगको बालश्रम,
(७) खानी क्षेत्रको बालश्रम,

(८) मनोिञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषण समेि),

(९) यािायाि क्षेत्रको बालश्रम,

(१०) जिी िथा बट्
ु टा भिाईमा संलग्न बालश्रम,
(११) तछमेकी दे शमा पर्ु याईएका बालश्रम,

(१२) याक्न्त्रक िा िासायतनक क्षेत्रमा काम गने बालश्रम,
(१३) माग्ने काम गरििहे का बालश्रम,

(१४) सडक व्यापािमा संलग्न बालश्रम,
(१५) जडडबट
ु ी सङ्कलन गने बालश्रम,

(१६) भौतिक पि
ू ावधाि क्षेत्रको बालश्रम िथा
(१७) होटे ल िे रटुिााँको बालश्रम।

बालश्रम माधथको तनभवििा ि बालश्रम न्यन
ू ीकिण गिी मयावहदि कायव िािाििणको विकास गनव
प्रस्िि
ु

िाक्रिय

गरु
ु योजनाले

बालश्रममा

संलग्न

िहे का

िा

बालश्रमको

जोखखममा

िहेका

बालबाललकाका अतिरिति तिनका परििाि ि िोजगािदािा िथा काम गने उमेि पग
ु ेका सबै
श्रलमकलाई लक्षक्षि गिी कायवक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
७. गरु
ु योजिाको रणिीनत
यस गरु
ध्येय
ु योजनामा वि.सं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकािको बालश्रमको तनिािण गने मल
ू
प्राक्प्िका लाधग पााँचिटा प्रमख
ु िणनीति अिलम्बन गिी अपेक्षक्षि नतिजा ि सो प्राक्प्िका लाधग
गनप
ुव ने कायवहरु पहहचान गरिएको छ । गरु
ु योजनाको उद्दे चय, िणनीति, नतिजा िथा अनग
ु मन
सच
ू क अनस
ु च
ू ी २ मा उल्लेख गरिएको छ।
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रणिीनत (१) बालश्रम निवारण सम्बन्धी िीनतगत, काििी र सिंस्थागत व्यवस्थामा सध
ु ार गरी
सोको प्रभावकारी कायाान्वयि गिे ।
बालश्रम तनिािणका लाधग गहन एिम ् व्यिहारिक अध्ययन अनस
ु न्धान गिी सोका आधािमा
आिचयक पने सबै िाक्रिय नीति एिम ् कानन
ू मा संशोधन ि आिचयकिा अनस
ु ाि नयााँ नीति िथा
कानन
ू िजम
ुव ा गिी सो अनक
ु ू लको संिचना तनमावण गने । आ.ि. 2075/76 सम्ममा आिचयक
नीतिगि एिम ् कानन
ू ी सध
ु ाि

गने । बालश्रम तनिािणका लाधग क्जम्मेिाि तनकाय िथा

संस्थालाई बालश्रम तनिािण कायवमा मल
ू प्रिाहीकिण गिी पण
ू व क्जम्मेिाि बनाउने।
रणिीनत (२) बालश्रम निवारणसँग सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको क्षमता असभवद्
ृ धध गिे।
बालश्रम तनिािणका लाधग काम गने सिकािी, गैिसिकािी, तनजी क्षेत्र ि सामाक्जक संि संस्था
िथा प्रतिरठान, बाल तलब िथा सामाक्जक संस्थाहरुको संस्थागि एिम ् संिचनागि सध
ु ािका साथै
मानि संशाधनको क्षमिा अलभिद्
ृ धधका कायवक्रम सञ्चालन गिी बालश्रम तनिािणका लाधग सिल
एिम ्

अनक
ु ू ल िािाििण लसजवना गने । यस्िो क्षमिा अलभिद्
ृ धधका कायवक्रमले अप्रत्यक्ष

लाभग्राही समह
ू समेिलाई समेट्नेछ। यस्िा क्षमिा अलभिद्
ृ धधको कायवक्रम तनिन्िि सञ्चालन
भइिहने भएपतन गरू
ु योजनाको प्रािम्भदे खख मल
ू िः चौथो बषव (वि.सं. २०७9) सम्म सिन रुपमा
सञ्चालन गरिनेछ ।
रणिीनत (३) बालश्रममा परे का बालबासलकाको नियसमत खोजी, अिग
ु मि, उद्धार, र पि
ु स्थाापिा
गिे ।
ग्रामीण िथा शहिी क्षेत्रमा बालश्रममा िहे का एिम ् बालश्रमको जोखखममा िहे का बालबाललकाहरूको
अिस्था पहहचान गनव तनयलमि अनग
ु मन गिी उनीहरुलाई त्यस्िो अिस्थाबाट उद्धाि गिी
परििाि िथा समाजमा पन
व थापना गिी बालश्रमको अिस्थाबाट मत
ु स्
ु ि गने । बालश्रममा प्रिेश
गने जोखखममा िहे का बालबाललकाको पहहचान गिी प्रतििोधात्मक एिम ् तनिोधात्मक कायवक्रम
सञ्चालन गने ।

पन
ु स्थावपनाको लाधग अल्पकालीन ि दीिवकालीन सेिा प्रदान गने गिी सबै

प्रदे श ि स्थानीय िहमा तनिीक्षण िथा अनग
ु मन संिचना तनमावण गने । मल
ु क
ु का सबै स्थानीय
िहमा बालबाललका पन
व थापना केन्र स्थापना गने।
ु स्
रणिीनत (४) प्रत्यक्ष लक्षक्षत कायाक्रम मार्ात बालश्रमको जोखखममा परे का बालबासलका तथा
नतिका पररवारका लाधग आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउिे।
आधथवक िथा सामाक्जक कािणले आफ्ना बालबाललकालाई बालश्रममा पठाउन बाध्य परििािहरूको
पहहचान गिी त्यस्िा परििािहरूलाई उपयत
ु ि विकल्प प्रदान गनव लक्षक्षि कायवक्रम सञ्चालन गने
। लक्षक्षि कायवक्रम मल
ू ि: लशक्षा, सीप विकास, जीविकोपाजवनका बैकक्ल्पक उपाय जस्िा विषयमा
केन्रीि गने । विकासको मल
ू प्रिाहबाट पछाडड पिे का परििािलाई लक्षक्षि गिी चेिनामल
ू क
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कायवक्रम सञ्चालन गने । यस्िा लक्षक्षि कायवक्रमहरू बालश्रम पण
ू व रूपमा अन्त्य नभएसम्म
सञ्चालन गरिनेछ।
रणिीनत (५) सरोकारवालाहरु बीच सहकाया, समन्वय र सिंजाल स्थापिा गरी सञ्चालि गिे ।
बालश्रम तनिािणमा कक्रयाशील तनकाय िथा संि संस्थाहरुबीच समन्िय ि समझदािी कायम गदै
औपचारिक िथा अनौपचारिक सन्जाल स्थापना गिी कायवक्रमहरू प्रभािकािी रुपमा संचालन गने
।

८. कायाान्वयि सिंरचिा
बालश्रम (तनषेध ि तनयलमि गने) ऐन २०५६ को दफा २३ ले “बालश्रम तनिािण सलमति” को
व्यिस्था गिे को छ । बालश्रम तनिािण गरु
ु योजना कायावन्ियनको प्रमख
ु क्जम्मेिािी श्रम, िोजगाि
िथा सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालयका सधचिको अध्यक्षिामा गहठि यस सलमतिको हुनेछ ।
सलमतिमा नागरिक समाज, गैिसिकािी संस्था, अन्ििावक्रिय समद
ु ाय ि बाल अधधकाि संिक्षणमा
संलग्न संि संस्थाका प्रतितनधधलाई समेि आमन्त्रण गनव सककनेछ । सलमतिले गरु
ु योजना
कायावन्ियन गने, सिकािी िथा गैिसिकािी संस्थाहरुसाँग समन्िय गने, साधन ि स्रोि व्यिस्थापन
एिम ् संयोजन गने, जनचेिना अलभिद्
ु मन िथा
ृ धध गने कायवक्रम सञ्चालन गने ि सोको अनग
मल्
ू याङ्कन गिी बालश्रम सम्बन्धमा िाक्रिय प्रतििेदन ियाि पानेछ । यस गरु
ु योजनाको
कायावन्ियन अनग
ु मन िथा मल्
ू याङ्कन गनव सलमतिले एउटा उपसलमति गठन गनव सतनेछ।
श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालयमा िहे को बालश्रम हे ने शाखालाई सदृ
ु ढ गिी यो
गरु
ु योजना कायावन्ियन गनव सम्िद्ध तनकायहरुसाँग समन्िय गने क्जम्मा हदइनेछ । यस शाखाले
सलमतिको सधचिालयको साथै सम्पकव बबन्दक
ु ो काम पतन गनेछ ।
यसैगिी नेपाल सिकािका सम्बद्ध मन्त्रालयहरुमा तनक्चचि कायावदेश ि मागवदशवन सहहि बालश्रम
तनिािण सम्पकव बबन्द ु स्थापना गनव सककनेछ । यस गरु
ु योजनाको कायावन्ियन संिचना अनस
ु च
ू ी
३ बमोक्जम हुनेछ ।
९. कायाान्वयि ववधध र समयावधध
यस गरु
ु योजना कायावन्ियनका लाधग श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालयबाट छुट्टै
कायव योजना ियाि गिी सोको प्रभािकािी कायावन्ियन गरिनेछ । यो गरु
ु योजना 2075 श्रािण १
गिेदेखख लागू भई २०८5 असाि मसान्िसम्म कायम िहनेछ | गरु
ु योजनाको कायावन्ियन दे हाय
अनस
ु ाि गरिनेछ ।
क) िणनीति १ अनस
ु ािको नीतिगि एिम ् कानन
ू ी व्यिस्था आ.ि. २०७५/76 सम्ममा भइसतने।
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ख) िणनीति २ अनस
ु ािको काम तनिन्िि जािी िहने भएपतन मख्
ु य कामहरु वि.सं. २०७६
सम्ममा सम्पन्न भइसतने ।
ग) िणनीति ३ अनस
ु ाि बालश्रममा पिे का बालबाललकाको तनयलमि खोजी, अनग
ु मन, उद्धाि, ि
पन
ु स्थावपना गने काम गरु
ु योजना कायावन्ियनको शरू
ु िािदे खख नै सञ्चालन भई बालश्रम सम्बन्धी
समस्या िहे सम्म जािी िहनेछ ।
ि) िणनीति (४) अनस
ु ाि प्रत्यक्ष लक्षक्षि कायवक्रम माफवि बालश्रमको जोखखममा पिे का
बालबाललकाको परििािका लाधग आिचयक सहयोग उपलब्ध गिाउने कायवक्रम तनिन्िि रूपमा
सञ्चालन गने । वि.सं. २०८५ सम्म त्यस्िा ििपरििािको आधथवक सामाक्जक पक्षमा सध
ु ािको
साथै जीविकोपाजवनमा सध
ु ाि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ङ) गरु
ु योजना स्िीकृि हुनासाथ िणनीति ५ अनस
ु ािका सिोकाििाला ि हहि समह
ू हरुको समन्िय
सञ्जाल िथा आिचयक संिचनाको तनमावण गरिनेछ ।
वि.सं. 2085 आषाढ मसान्िसम्म जोखखममा िहे का बालबाललकाको अद्यािधधक ि्याङ्काधाि
(Database) ि गरु
ु योजनाको उपलक्ब्ध सहहिको प्रतििेदन ियाि गरिनेछ ।
१0. ष्ट्जम्मेवार निकाय,, अपेक्षक्षत ष्ट्जम्मेवारी र भसमका
गरु
ु योजनाको

सफल

कायावन्ियनका

लाधग

सबै िहका

सिकािी, गैिसिकािी

ि

सामाक्जक

संिसंस्थाको सहयोग ि प्रतििद्धिा आिचयक छ । यसका लाधग सिोकाििालाहरुको अपेक्षक्षि
क्जम्मेिािी ि भलू मका अनस
ु च
ू ी ४ मा उल्लेख भएअनस
ु ाि हुनेछ ।
क) सिंघीय तह
गरु
ु योजना कायावन्ियन गने प्रमख
ु क्जम्मेिािी श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालयको
हुनेछ। गरु
ु योजना कायावन्ियनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने मन्त्रालयहरुमा महहला, बालबाललका
िथा ज्येरठ नागरिक; लशक्षा, वििान िथा प्रविधध; संिीय मालमला िथा सामान्य प्रशासन;
स्िास््य िथा जनसंख्या; सञ्चाि िथा सच
ू ना प्रविधध; पििारि ि कृवष िथा पशप
ु न्छी विकास,
भलू म व्यिस्था, सहकािी िथा गरिबी तनिािण िहे का छन ् । यसका अतिरिति केन्रीय तनकायहरुमा
िाक्रिय मानि अधधकाि आयोग, िाक्रिय योजना आयोग ि केन्रीय बालकल्याण सलमति पतन
पदव छन ् ।
संिीय िहका तनकायहरुले आफ्नो नीति, कानन
ू एिम ् कायवक्रमहरुमा बालश्रम तनिािणको विषय
मल
ू प्रिाहीकिण गिी बालमैत्री बनाउनेछन ्

। यी तनकायहरुले बालश्रम तनिािणलाई प्राथलमकिा

हदई यो गरु
ु योजनाको कायावन्ियनमा सिाउ पर्ु याउने गिी आ-आफ्नो कायवक्रम िजम
ुव ा एिम ्
कायावन्ियन गनेछन ् ।
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ख) प्रदे श तह
बालश्रम तनिािण गनव प्रदे श सिकािको समेि महत्िपण
ू व क्जम्मेिािी एिम ् भलू मका हुनेछ । यो
गरु
ु योजनाको सफल कायावन्ियनका लाधग प्रदे शका सम्बक्न्धि मन्त्रालयले बालश्रम तनिािण
सम्बन्धमा अनग
ु मन, नीतिगि तनदे शन ि आचािसंहहिाको प्रभािकािी कायावन्ियन गनेछन ्। प्रदे श
िहबाट बालश्रम तनिािण सम्बन्धी िाक्रिय नीति एिम ् कानन
ू विपरिि नहुने गिी बालश्रम
तनिािण सम्बन्धमा आिचयकिानस
ु ाि नीतिगि, कानन
ू ी एिम ् संस्थागि व्यिस्था हुन सतनेछ ।

ग) स्थािीय तह
गरु
ु योजना कायावन्ियनमा स्थानीय िहको क्जम्मेिािी ि भलू मका गहन िहनेछ । ििपरििािदे खख
उद्योग प्रतिरठानसम्म बालश्रम भए नभएको अनग
ु मन गने, बालश्रम तनिािणका कायवक्रम
सञ्चालन गने ि स्थानीय स्ििमा चेिना अलभिद्
ृ धध गने क्जम्मेिािी स्थानीय िहको हुनेछ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट बालश्रम आपतू िव हुने सम्भािना बढी भएकोले आपतू िव तनयन्त्रणको कायव गाउाँ
पाललकाले गनेछ भने बालश्रम उपभोग गने क्षेत्र सामान्यिः शहि हुने भएकोले बालश्रम तनषेध ि
तनिािणको मख्
ु य क्जम्मेिािी

गाउाँ पाललका ि नगिपाललकाहरुको िहनेछ ।

घ) िागररक समाज,, गैर सरकारी सिंस्था,, सञ्चार क्षेर र प्राक्षिक क्षेर
बालश्रम तनिािणको सम्बन्धमा नागरिक समाज, गैिसिकािी संस्था ि सञ्चाि जगिले खासगिी
जनचेिना अलभिद्
ृ धध गने । सिकािी तनकायको समन्ियमा बालश्रममा पिे का बालबाललकाको
उद्धाि गनव सहयोग पर्ु याउनक
ु ो साथै यस्िा बालबाललकालाई मनोपिामशव जस्िा सेिा समेि
प्रदान गने । सामाक्जक परिचालन, बालश्रम पहहचान ि रिपोहटिं ङ्गमा सहजीकिण िथा समाज ि
सिकाि बीच सम्पकव बबन्दक
ु ो रुपमा पतन यी क्षेत्रलाई क्जम्मेिाि बनाइनेछ । यसैगिी बालश्रम
न्यन
ू ीकिणका लाधग अध्ययन अनस
ु न्धान गनव प्राक्षिक क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ ।
ङ) व्यवसानयक तथा निजी क्षेर
बालश्रम तनिािणका लाधग व्यिसातयक िथा तनजी क्षेत्रको महत्िपण
ू व भलू मका िहे को छ । बालश्रम
माग हुने क्षेत्र भएकोले पतन बालश्रम तनिािणका लाधग यस क्षेत्रको महत्िपण
ू व भलू मका हुन्छ ।
बालबाललकालाई बालश्रममा नलगाउने प्रतििद्धिा जनाउने, बालश्रलमकले काम गरििहे को भए
पन
व थापना गरिहदने, बालश्रमबाट पीडडि बालबाललका ि तिनका परििािलाई बैकक्ल्पक िोजगािीको
ु स्
व्यिस्था गरिहदने क्जम्मेिािी समेि यस क्षेत्रबाट बहन हुने अपेक्षा गरिएको छ । गरु
ु योजना
कायावन्ियनमा सिकािलाई सहयोग गने ि बालश्रम तनिािणका लाधग स्थावपि सञ्जाललाई सकक्रय
गिाउने भलू मका पतन यस क्षेत्रले खेल्नेछ ।
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च) िे ड यनु ियि
बालश्रम तनिािणमा िे ड यतु नयनहरुले खासगिी औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम भए नभएको पहहचान
गने, बालश्रम भएको भए ित्काल उद्धाि ि पन
व थापनाका लाधग सकक्रय िहने िथा बालश्रममा
ु स्
िहे का परििािलाई िोजगािी प्रदान गनव पहल गने जस्िा भलू मका तनिावह गनेछन ् । टे «ड
यतु नयनले व्यिसातयक, व्यापारिक िथा औद्योधगक क्षेत्र ि समाजका बीच मध्यस्थिाको भलू मका
प्रभािकािी रुपमा खेल्न सतने हुनाले उनीहरुलाई यस्िो भलू मकामा परिचालन गरिनेछ ।

११. सचिा सम्प्रेषण
यो गरु
ु योजनाको बािे मा सिवसाधािणलाई समेि सस
ु धू चि गनव, गरु
ु योजना कायावन्ियनमा संलग्न
सबै पक्षलाई क्जम्मेिाि ि जिाफदे ही बनाउन िथा बालश्रम तनिािणका कायवक्रमहरुलाई सबैको
जानकािीमा पर्ु याउन सच
ू ना सम्प्रेषणका कायवक्रम प्रभािकािी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस
अन्िगवि सच
ि्याङ्क व्यिस्थापन, स्रोि केन्र
ू ना सम्प्रेषण, िान व्यिस्थापन, आधािभि
ू
व्यिस्थापन जस्िा कायवक्रम िजम
ुव ा गिी सञ्चालन गरिनेछ ।
१२. लैङ्धगक समािता तथा सामाष्ट्जक समावेशीता
नेपाल सिकािले अिलम्बन गिे को नीतिको आधािमा यस गरु
ु योजनाले लैङ्धगक समानिा िथा
सामाक्जक समािेशीिालाई पण
ू व रुपमा सम्मान गनेछ । बालश्रम तनिािण गने आयोजना ि
कायवक्रममा यो नीतिलाई सच
ू कको रुपमा विकास गिी कायावन्ियन गरिनेछ ।
१३. स्रोत व्यवस्थापि
यस गरु
ु योजनाको कायावन्ियनका लाधग आिचयक पने साधन स्रोिको व्यिस्था सम्बद्ध सबै
पक्षसाँग समन्िय गिी नेपाल सिकािले गनेछ । सो को लाधग आिचयकिा अनस
ु ाि विकासका
साझेदािहरुको सहयोग समेि परिचालन गनव सतनेछ । बालश्रम (तनषेध ि तनयलमि गने) ऐन,
२०५६ को दफा २४ बमोक्जमको बालश्रम तनिािण कोषलाई समेि यस गरु
ु योजना कायावन्ियनका
लाधग उपयोग गनव सककनेछ । गरू
ु योजनामा उल्लेखखि कायवक्रम एिम ् कक्रयाकलाप कायावन्ियनका
लाधग श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालयका साथै विषयगि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो
कायवक्जम्मेिािी बमोक्जम िावषवक बजेट अनम
ु ान पेश गनेछन ् । सो समेिका आधािमा अथव
मन्त्रालयले बजेट व्यिस्था गनेछ ।
१४. अपेक्षक्षत िनतजा
गरु
ु योजना कायावन्ियन भएपतछ नेपाली समाजबाट सबै प्रकािका बालश्रम तनिािण हुने अपेक्षा
गरिएको छ । यसबाट दे हाय बमोक्जमको नतिजा हालसल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
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(१) नेपालको संविधानले परिलक्षक्षि गिे को बालश्रम मत
ु ि समाज तनमावणका लाधग बालश्रम
सम्बन्धी सामाक्जक संस्कािमा अनक
ु ू ल परिििवन आई बालबाललकालाई बालश्रममा पठाउने प्रिवृ ि
अन्त्य हुनेछ ।
(२) बालश्रममा िहे का बालबाललका सामाक्जक िथा आधथवक रुपमा समाजमा एकीकिण हुनेछन ् ।
फलस्िरुपः उनीहरु बालश्रमबाट मत
ु ि हुनेछन ् ।
(३) बालश्रम सम्बन्धी िाक्रिय िथा अन्ििावक्रिय प्रतििद्धिा पिू ा भई अन्ििावक्रिय स्ििमा
नेपालको प्रतिरठा उाँ चो हुनेछ ।
(4) अन्ििः नेपाल बालश्रम तनिािण भएको िारि बन्नेछ ।
१५. सम्भाव्य जोखखम, त्यसको प्रभाव र जोखखम न्यिीकरणको उपाय
गरु
ु योजना कायावन्ियन गने क्रममा हुन सतने केही जोखखम अनस
ु च
ू ी ५ मा पहहचान गरिएको छ
। उक्ल्लखखि जोखखम न्यन
ू ीकिण गनव िणनीति ि नतिजाको व्यािहारिकिा, कायावन्ियन
संिचनाको सिलीकिण िथा क्जम्मेिािी ि भलू मकाको विलशक्रटकिणमा ध्यान हदइएको छ । यति
हुाँदा हुाँदै पतन सम्भाव्य जोखखमलाई पण
व ः नकानव नसककने हुाँदा सम्भाविि जोखखम विचलेषण
ू ि
गिी न्यन
ू ीकिणका उपायहरु पहहचान गरिएको छ । कानन
ू तनमावण, साधन स्रोि परिचालन,
सम्बद्ध संस्थागि संयन्त्रको सकक्रयिा ि प्रभािकारििा, व्यािसातयक क्षेत्र लगायि सम्बद्ध
तनकायहरुको प्रतििद्धिा ि क्षेत्रमा जोखखम आउन सतने दे खखन्छ ।समयमै सम्भाव्य सामाक्जक
संस्काि एिम ् प्रिवृ ि सध
ु ािका जोखखम पहहचान गिी

त्यसको प्रभाि न्यन
ू ीकिण गनव सककने

अपेक्षा गरिएको छ ।
१६. अिग
ु मि,, मल्याङ्कि तथा प्रनतवेदि प्रणाली
गरु
ु योजनाको कायावन्ियनलाई तनिन्िि रुपमा अनस
ु च
ू ी ६ मा उल्लेख भए अनस
ु ाि अनग
ु मन ि
मल्
ू याङ्कन गिी प्रत्येक आधथवक िषवमा प्रतििेदन ियाि गने व्यिस्था लमलाईनेछ ।
गरु
क्जम्मेिािी
ु योजनाको बस्िग
ु ि अनग
ु मन ि मल्
ू याङ्कन गिी प्रतििेदन ियािी गने मल
ू
बालश्रम तनिािण सलमतिको हुनेछ । गरु
ु योजना अन्िगवि सञ्चालन हुने आयोजना िा
कायवक्रमहरुको आयोजना िा कायवक्रमगि अनग
ु मन मल्
ू याङ्कनका साथै समग्र अनग
ु मन ि
मल्
ू याङ्कन पतन गरिनेछ । गरु
ु योजनाको कायावन्ियन संिचना ियाि पानव, आयोजना िजम
ुव ा गनव
ि कायावन्ियन, अनग
ु मन िथा मल्
ू याङ्कन गनव व्यिक्स्थि ि िस्िग
ु ि सच
ू कयत
ु ि प्रणाली
स्थापना गरिनेछ। यसका लाधग बालश्रम तनिािण सलमतिले सिकािी, गैह्रसिकािी ि तनजी क्षेत्रको
समेि सहभाधगिा हुने गिी अनग
ु मन, मल्
ू याङ्कन िथा प्रतििेदन प्रणालीको लाधग सच
ू क, प्रविधध,
प्रकक्रया िथा प्रतििेदन प्रणाली उल्लेख भएको एउटा तनदे लशका ियाि गनेछ । उति तनदे लशकामा
बालश्रम तनिािण सम्बन्धमा तनयलमि अध्ययन, अनग
ु मन िथा अिलोकन, पन
ु िािलोकन िथा
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िेस्रो पक्षद्िािा स्ििन्त्र मल्
ू याङ्कन गने पद्धतिको बािे मा समेि उल्लेख गरिनेछ । सोही
तनदे लशका बमोक्जम अनग
ु मन, मल्
ू याङ्कनका साथै आिधधक प्रतििेदन ियाि गरिनेछ।
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अिस
ु ची 1

बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजिाको अवधारणागत खाका
नेपालबाट सबै प्रकािको बालश्रम पूणरु
व पमा तनिािण गिी मुलुकलाई
बालश्रमिहहि बनाउनु
हदगो विकास लक्ष्य ि अन्ििावक्रिय
प्रतििद्धिाहरू
उद्दे चय– नेपालबाट सबै प्रकािको बालश्रम पण
व पमा तनिािण गिी मल
ू रु
ु क
ु लाई बालश्रम िहहि बनाउनु ।
(औपचारिक, अनौपचारिक, जोखखमयुति, तनकृरट लयायि सबै प्रकािको)

रणिीनतक खम्बा
नीति िथा कानन
ू

संस्थागि क्षमिा
अलभिद्
ृ धध

खोजी, अनग
ु मन, उद्धाि ि

लक्षक्षि कायवक्रम

पन
ु स्थावपना

समन्िय ि
साझेदािी

लक्षक्षि समह
ू : बालश्रलमक, बालश्रमको जोखखममा िहे का बालबाललका ि तिनका परििाि

सरोकारवालाहरू

सिकाि (संि, प्रदे श,स्थानीय
िह)

तनजी क्षेत्र, नागरिक
समाज ि गैि सिकािी
क्षेत्र

िोजगािदािा ि िे ड
युतनयन

िि परििाि, समुदाय ि
सामाक्जक संि संस्था
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अिस
ु ची 2

बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजिाको उद्दे श्य, रणिीनत, िनतजा तथा अिुगमि सचक
उद्दे चयः– नेपालबाट सबै प्रकािको बालश्रम पण
व पमा तनिािण गिी मल
ू रु
ु क
ु लाई बालश्रमिहहि बनाउनु ।

• परिमाणीात्मक लक्ष्य ( Target)
क) तनकृरट ि शोषणयत
ु ि बालश्रम वि.स. २०७९ सम्ममा तनिािण गने ।
ख) सिै प्रकािका बालश्रम वि.स. २०८२ सम्ममा तनिािण गने ।

िनतजा

रणिीनत

अिग
ु मि सचक

नतिजा १.१ – बालश्रम सम्बन्धी नीति ि कानीूनको

• बालश्रम सम्बन्धी नीति िथा कानीूनको संख्या ।

पन
ु िािलोकन, संशोधन िा नयााँ नीति िजम
ुव ा भएको हुने
िणनीति
(१)
बालश्रम
तनिािणसाँग ।
नतिजा १.२ – आिचयक संस्थागि संिचना ि मानि
• िीनिटै िहको संस्थागि संिचना, बजेट, स्रोिसाधन
सम्िक्न्धि नीतिगि, कानन
ू ी ि संस्थागि
स्रोिसाधनको व्यिस्था भएको हुने ।
ि जनशक्ति व्यिस्था ।
सध
ु ाि गने ।
नतिजा १.३ – बालश्रमसाँग सम्बक्न्धि खक्ण्डकृि • बालश्रम सम्बन्धी ि्याङ्कीाधाि ।
(Disagregated) ि्याङ्क ि सच
ू ना उपलब्ध भई प्रयोग • सम्बद्ध तनकायका प्रकाशक्ीि सामग्री ।
भएको हुने ।
िणनीति (२) बालश्रम तनिािणसाँग सम्िद्ध नतिजा
सिोकाििालाहरुको क्षमिा अलभिद्
ृ धध गने।

िणनीति

(३)

बालश्रममा

२.१ –

िीनिटै

िहका

सिकािी तनकाय ि

सम्बद्ध सबै सिोकाििालाको क्षमिा अलभिद्
ृ धध भई

• िीनै िहका सिकािका बालश्रम तनिािण कायवयोजना।
• सम्बक्न्धि सिोकाििालाको बावषवक प्रगति प्रतििेदन

गरू
ु योजना कायावन्ियन प्रभािकािी भएको हुने ।

नतिजा ३.१ – विलभन्न क्षेत्रमा िहे का बालश्रमक्ीकको • पहहचान भएका बालश्रलमकको ि्याङ्क िथा सच
ू ना
पिे का पहहचान ि खोजी गिी उनीहरूको अिस्था एकीन भएको
।
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बालबाललकाको तनयलमि खोजी, अनग
ु मन, हुने ।
उद्धाि ि पन
ु स्थावपना गने ।

• अनग
ु मन िथा मल्
ू याङ्कन प्रतििेदन ।

नतिजा ३.२ – एकीन भएका बाल श्रलमकहरूको उद्धाि
गिी परििाि िथा समाजमा पन
ु स्थावपना भएको हुने ।

• विद्यालय प्रतििेदन, विद्यालयमा भनाव ि हटतने
विद्याथीको संख्या ि प्रतिशि आदक्ी ।

• परििाि ि समाजमा पन
व थावपि बालबाललकाको
ु स्
संख्या

• बालश्रम मत
ु ि िोषणा सम्बन्धी िाक्रिय मापदण्ड।
नतिजा ३.3 तनक्चचि मापदण्डका आधािमा स्थानीय िह
िथा क्जल्लाहरू बालश्रम मत
ु ि िोषणा भएका हुने ।

• प्रदे श िथा स्थानीय िहबाट सञ्चालन भएका

अनग
ु मन िथा तनिीक्षणको संख्या ि प्रतििेदन ।

• बालश्रम मत
ु ि िोषणा गरिएका स्थानीय िह िथा
क्जल्लाहरूको संख्या ।

नतिजा ३.४ औपचारिक िा अनौपचारिक क्षेत्रमा तनयलमि
अनग
ु मन गिी दोषीीलाई कानीून बमोक्जम कािबाही हुने
।

• अनग
ु मन एिम ् मल्
ू याङ्कन प्रतििेदन ।
• कािबाहीको संख्या ।

िणनीति (४) प्रत्यक्ष लक्षक्षि कायवक्रम माफवि
बालश्रमको

जोखखममा

पिे का

बालबाललका

िथा तिनका परििािका लाधग िोकथाममल
ू क नतिजा ४.१ लक्षक्षि परििािमा बालश्रम तनिािण
कायवक्रम

ि

आिचयक

सहयोग

• जनचेिना कायवक्रमको संख्या।

ृ धध भएको हुने ।
उपलब्ध सम्बन्धी सचेिना अलभिद्

• लाभाक्न्िि ििपरििािको संख्या ।

गिाउने।
नतिजा ४.२ – विशेष परिस्थक्ीिक्ी भएका बालश्रमलाई
उनीहरुको

आिचयकिा

पहहचान

गिी

सोही

अनस
ु ाि

कायवक्रम सञ्चालन गिे ि उनीहरुको आिचयकिा पिू ा

• विशेष लक्षक्षि कायवक्रमहरुको संख्या ।

• विशेष परिस्थक्ीिक्ी भएका बालश्रमक्ीकहरूको
संख्या ।
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गरिएको हुने ।

नतिजा ४.३ – विशेष अिस्थाका बालश्रमक्ीकहरू क्रमश
िट्दै गएको हुने ।
नतिजा

४.४

–

• बाल श्रलमक सम्बन्धी सिेक्षण प्रतििेदन ।
बालबाललकामा

बालश्रम

विरूद्ध

मनोवििानको विकास भएको हुने ।
नतिजा

५.१

– बालश्रम

तनिािणका

लाधग

सकक्रय

सिोकाििालाहरुको समन्िय संिचना, सन्जाल तनमावण ि
परिचालन भएको हुने ।
िणनीति (५) सिोकाििालहरु बीच सहकायव,
समन्िय

ि

सञ्चालन गने।

सञ्जाल

स्थापना

एिम ्

• बाल श्रमक्ीकहरूको संख्या ।

नतिजा ५.२ – सामाक्जक सञ्जाल परिचालनका िाक्रिय

• मनोपिामशव सेिा प्राप्ि बालबाललकाको संख्या ।
• सामाक्जक सन्जालसम्बन्धी सच
ू ी िथा विििण ।
• मल्
ू याङ्कन प्रतििेदनहरु।

• सञ ्जाल सञ ्चालन तनदे लशका ।
• सामाक्जक सञ्जाल सम्बन्धी मागवदशवन ि कायवबबधध
।

मापदण्डहरु तनधावरिि हुने ।

• प्रगति प्रतििेदन ।

नतिजा ५.३ – सञ्जालका सदस्यहरुबीच सञ्चालन हुने
साझेदािीका कायवक्रमहरु पहहचान भई समन्ियात्मक

• प्रतििेदन िथा दस्िािेजहरु ।

िथा दोहिोपना नहुने गिी कायवक्रम भएको सञ्चालन हुने
।

• बालश्रम सम्बन्धी समग्र प्रगति प्रतििेदन ।

• समग्र मल्
ू याङ्कन प्रतििेदन ।
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अिस
ु चूी ३

बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजिाको कायाान्वयि सिंरचिा

प्रदे श ि स्थानीय
िहको बालश्रम
.
तनिािण सम्बन्धी संिचना

बालश्रम तनिािण सलमति
बाल श्रम (तनषेध ि तनयलमि गने) ऐन, २०५६

बालश्रम तनिािण उपसलमति

बालश्रम तनिािण सम्बन्धी िाक्रिय
गरु
ु योजना कायावन्ियन एकाइ (बालश्रम
हे ने सहसधचि- संयोजक)

बालश्रम तनिािण सलमतिको सधचिालय
(बालश्रम हे ने शाखा)
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बालश्रम तनिािण गनवका लाधग
सम्बक्न्धि तनकायमा बालश्रम तनिािण
सम्पकव बबन्द ु

नागरिक समाज िथा सिोकाििालाहरुको

क्जल्लाक्स्थि बालश्रम तनिािण एकाइ ि

संजाल

संजाल

अिस
ु चूी ४

गुरुयोजिा कायाान्वयिमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको अपेक्षक्षत ष्ट्जम्मेवारी र भसमका
क्र.सिं.
क

निकाय

अपेक्षक्षत ष्ट्जम्मेवारी र भसमका

संिीय िह
•
•
•

१

श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालय

•

•
•
महहला, बालबाललका िथा ज्येरठ नागरिक
मन्त्रालय

गरु
ु योजना कायावन्ियन कायवयोजना िजम
ुव ा गिी कायावन्ियन गिाउने ।
सिकाि ि साझेदािहरुसाँग समन्िय गिी स्रोि व्यिस्थापन गने ।

बालश्रम तनिािणका लाधग आिचयक कानन
ू िथा मापदण्ड ियाि गिी कायावन्ियन
गने गिाउने ।

•

२

गरु
ु योजना कायावन्ियनको अगि
ु ाई गने ि समग्र क्जम्मेिािी ललने ।

िीनिटै िहका सिकाि िथा अन्य तनकायबीच आिचयक समन्िय गने गिाउने ।
वि.सं. २०८२ सम्म सबै प्रकािका बालश्रम तनिािण हुने सतु नक्चचििा प्रदान गने।

गरु
ु योजना अनस
ु ाि बालश्रम तनिािण गनव बालबाललका सम्बन्धी ऐन, तनयम, नीति ि
कायवक्रमहरुलाई पन
ु िािलोकन गने ।

•
•
•

बालबाललका केन्रीि कायवक्रम िजम
ुव ा गदाव बालश्रम तनिािणलाई प्राथलमकिा हदने ।
बालश्रम तनिािण सम्बन्धी कायवक्रम कायावन्ियन गनव सकक्रयिा दे खाउने ।

मन्त्रालय अन्ििी्गिका तनकायहरुलाई बालश्रम तनिािणका लाधग प्रेरिि गने ।

•

क्जल्ला बालकल्याण सलमतिलाई बालश्रम तनिािणका लाधग परिचालन गने ।

•

बालश्रममा पिे का सबै बालबाललकालाई विद्यालय भनाव गिाई पढाईमा तनिन्िििा हदने
गिी कायवक्रम सञ्चालन गने ।

३

लशक्षा, वििान िथा प्रविधध मन्त्रालय

•

अतनिायव एिम ् तन:शल्
ु क लशक्षा सम्बन्धी मौललक हकलाई कायावन्ियन गने ि सबै
बालबाललका विद्यालयमा जाने िािाििण लसजवना गने ।

•

बालश्रमक्ीक एिम ् बालश्रमको जोखखममा पिे का बालबाललकालाई लक्षक्षि गिी विशेष
छात्रबवृ ि कायवक्रम सञ्चालन गने ।
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क्र.सिं.

निकाय

अपेक्षक्षत ष्ट्जम्मेवारी र भसमका
•

उमेि

ि

क्षमिा

अनस
ु ाि

बालश्रममा

संलग्न

बालबाललकालाई

अनौपचारिक लशक्षा िथा सीपमल
ू क िाललम उपलब्ध गिाउने ।
•

आिचयकिानस
ु ाि

स्थानीय विकास सम्बन्धी नीति, योजना ि कायवक्रम िजम
ुव ा ि कायावन्ियनका सन्दभवमा
समन्िय गदाव बालश्रम तनिािण गने उद्दे चयलाई सहयोग पर्ु याउने।

•

४

सङी्िीय मामक्ीला िथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

बालश्रममा सींलग्न बालबाललका ि जोखखममा िहे का बालबाललकाका परििाि ि बालश्रम
जोखखमयत
ु ि समद
ु ायमा लक्षक्षि कायवक्रम सञ्चालन गने गिाउने ।

•

बालश्रम जोखखमयत
ु ि समद
ु ायका अलभभािकहरुलाई मयावहदि िोजगािी लसजवना
उत्प्रेरिि गने

•
•

।

गनव

स्थानीय िहलाई बालमैत्री बनाउन पहल गने ।

स्थानीय िहमा बालश्रम तनिािणसम्बन्धी आचािसंहहिा िा यस्िै अन्य उपाय
अिलम्बन गनव गिाउन आिचयक समन्िय गने गिाउने ।

•

बाल श्रलमकको पन
ु स्थावपनीाका लाधग सहजीकिण गनव स्िास््य सेिामा सहज पहुाँच
सतु नक्चचि गने गिाउने।

५

स्िास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय

•

व्यिसातयक यौनजन्य शोषणमा पिे का बालबाललकाहरुलाई आिचयक सेिा एिम ्
सहयोग उपलब्ध गिाउने ।

•

बालश्रममा पिे का बालबाललकालाई उनीहरुको आिचयकिा अनस
ु ाि स्िास््य सेिा प्रदान
गनवीे ।

•
६

७

सञ्चाि िथा सच
ू ना प्रविधध मन्त्रालय

पििारि मन्त्रालय

•

बालश्रम तनिािण सम्बन्धी सिालहरुमा सच
ू ना सम्पी्िेषण गनव प्राथलमकिा हदने ।

जनचेिना अलभिद्
ृ धध गनव ि व्यिहािगि परिििवन ल्याउन सींचाि क्षेत्रसाँग सहकायव
गने ।

•

सञ्चाि नीतिमा बालश्रम तनिािणको प्रािधान िाख्ने ।

•

बेचविखन िथा ओसािपसािमा पिे का बालबाललकाहरुलाई पन
ु स्थावपनीा गनव ि कानन
ू ी

सिाल, अलभलेखन ि आिचयकिानस
ु ाि क्षतिपतू िव सम्बन्धी बबषयहरु सम्बोधन गनव
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क्र.सिं.

निकाय

अपेक्षक्षत ष्ट्जम्मेवारी र भसमका
विदे शक्स्थि सम्बक्न्धि नेपाली तनयोगहरूलाई परिचालन गने ।
•

बालश्रमसाँग सम्बक्न्धि अन्ििावक्रिय सन्धी सम्झौिा कायावन्ियनका लाधग आिचयक
समन्िय गने ।

•
८

कृवष िथा पशप
ं ी विकास मन्त्रालय
ु क्ष

।
•
•

९

भलू म व्यिस्था, सहकािी िथा गरििी तनिािण
मन्त्रालय

बालश्रममा पिे का बालबाललकाका परििािका समस्या न्यन
ू ीकिण गनव प्राथलमकिा हदने
कृवष क्षेत्रलाई बालश्रमिहहि बनाउन आिचयक कायव गने ।

बाध्यकािी श्रममा िहे का बालबाललका ि तिनका परििाि लक्षक्षि कायवक्रम सञ्चालन गने
गिाउने ।

•
•

गरििी तनिािण लक्षक्षि कायवक्रममा बालश्रम सम्बन्धी कायवक्रममा आिद्ध गने ।

बालश्रम तनिािणको लाधग प्रतििद्ध भई सो का लाधग सहयोग पग्ु ने गिी कायवक्रम
िजम
ुव ा ि सञ्चालन गने ।

•

आिधधक िथा बावषवक कायवक्रममा बालश्रम तनिािण सम्बन्धी पयावप्ि कायवक्रम समािेश
गने ।

•
१०

िाक्रिय योजना आयोग

गरु
ु योजनाको अिधधभि बालश्रम तनिािणका लाधग स्िीकृि भएका कायवक्रम, तिनको
क्स्थिक्ी ि उपलब्धी सहहिको बावषवक प्रतििेदन ियाि गने गिाउने।

•
•

योजना िथा कायवक्रमको मागवदशवनमा बालश्रम तनिािणको प्रािधान िाख्ने ।

नेपालमा बालश्रमको अिस्था बािे सम्बक्न्धि तनकायसाँग समन्िय गिी अद्यािधधक
ि्याङ्क संकलन िथा प्रकाशन गने ।

११

िाक्रिय मानि अधधकाि आयोग

•

बावषवक प्रतििेदनमा समािेश गने ।
•

१२

नेपाल प्रहिी

बालबाललकाकाको अधधकाि संिक्षण ि बालश्रमका मामक्ीलाहरुलाई प्राथलमकिा हदने ि
बेचविखन िथा ओसािपसािमा पिे का बालबाललका ि बालश्रमका मद्
ु दाहरुको प्रभािकािी
अनस
ु न्धान गने

•
•

।

बालश्रममा पिे का बालबाललकाहरुकीो उद्धाि गिी अलभयोजनको लाधग पठाउने ।

बेचविखन िथा ओसािपसािमा पिे का िा अन्य कािणले व्यिसातयक यौन शोषणमा
21

क्र.सिं.

निकाय

अपेक्षक्षत ष्ट्जम्मेवारी र भसमका
पिे का बालबाललकालाई उद्धाि गिी उपयत
ु ि हे िविचाि सहहि सम्बक्न्धि तनकायमा
पठाउने ।
•

नेपाल प्रहिीको सचेिना सम्बन्धी कायवक्रममा बालश्रम तनिािणका कायवक्रम समािेश
गने।

•
१३

१४

क्जल्ला प्रशासन कायावलय

केन्रीय बाल कल्याण सलमति

बालश्रम सम्बन्धी कसिू को अनस
ु न्धान ि अलभयोजन गने क्जम्मेिािी भएका सिकािी
तनकायहरुबीच समन्िय गने ।

•

बालश्रम तनिािणका लाधग न्यायालयबाट हदईएको आदे श कायावन्िय गने गिाउने।

•

बालश्रम तनिािण सम्बन्धी अन्य कायव गने ।

•

बालबाललकालाई बालश्रममा प्रबेश गनवबाट िोक लगाउन बालसंिक्षण प्रणालीलाई सदृ
ु ढ
िनाउनीे गिी संस्थागि क्षमिा विकास गने गिाउने ।

•

बालबाललका सम्बन्धी संिक्षण, विकास ि कल्याणकािी कायवक्रम कायावन्ियन गने
गिाउने।

ख. प्रदे श तह
•

नेपाल सिकािले िजम
ुव ा गिे को िाक्रिय नीति, कानन
ू िथा मापदण्डको आधािमा
स्थानीय िहसाँग समन्िय गिी प्रदे शस्ििीय नीति, िणनीति, कानन
ू ि मापदण्ड िजम
ुव ा,

१५

प्रदे श सिकाि

कायावन्ियन ि अनग
ु मन गने ।
•

समन्िय गने ।
•

१६

प्रादे लशक कायावलयहरु

१७

प्रदे श संिचना िथा प्रदे श स्ििीय अन्य संस्थाहरु

प्रदे शस्ििीय सिकािी िथा गैिसिकािी कायावलयहरुबाट सञ्चालन भएका कायवक्रमहरुको
प्रदे शमा भएका स्रोिसाधन िथा विशेषििा परिचालन गने ।

•

बालश्रम तनिीािणका लाधग आिचयक सञ्जाल तनमावण गिी कक्रयाशील बनाउने ।

•

बालश्रम तनििणका कायवक्रम सञ्चालन गने ।

•
•

बालश्रमसम्बन्धी तनयम कानन
ू को तनयमन गने ।

प्रदे श स्ििीय सामाक्जक, िाजनीतिक िथा तनजी क्षेत्रले बालश्रम तनिीािणका काममा
सिाउ पय
ु ावउने ।
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•

प्रदे श स्ििीय नागरिक समाज, सञ्चाि क्षेत्र, तनजी क्षेत्र लगायि सबै क्षेत्रले बालश्रम

तनिािण गने लक्ष्यलाई आत्मसाि गिी आफ्ना काम, कािोबाि ि व्यिसाय सञ्चालन
गने।

ग.

ष्ट्जल्ला/ स्थािीय तह
•

१८

क्जल्ला समन्िय सलमति

•

श्रम िथा िोजगाि कायावलय

•
•
•

२०

स्थानीय िहमा बालश्रम तनिािण सम्बन्धी कक्रयाकलाप सञ्चालन गनव आिचयक
सहजीकिण गने ।

•
१९

बालश्रम तनिािण सम्बन्धी कायवक्रमको समन्िय गने ।

क्जल्ला बालकल्याण सलमति

कायवस्थल अनग
ु मन ि तनिीक्षण गने ।

बालश्रम सम्बन्धी मद्
ु दाहरुको अनस
ु न्धान गिी अलभयोजनको लाधग पठाउने ।
प्रचललि कानन
ू बमोक्जम अन्य कायव गने ।

क्जल्ला िहमा बालश्रम न्यन
ू ीकिण गने उपायहरु पहहचान गिी आिचयक समन्िय
गने।

•

बालश्रम सम्बन्धी ि्याङ्क तनयलमि रुपमा सम्बक्न्धि तनकायमा पठाउने ।

•

गाउीाँ िथा नगि क्षेत्रमा भएका बालश्रम पहहचान ि पन
ु स्थापनाका लाधग सहयोग गने
।

•
2१

गाउीाँपाललका िथा नगिपाललका

•

•

िागररक समाज तथा गैर–सरकारी क्षेर

बालश्रम तनिािणका लाधग गाउीाँ ि नगिस्ििीय चेिनामल
ू क अलभयान चलाउने ि
प्रचािप्रसाि गने।

•

घ.

जोखखममा पिे का बालबाललकालाई उद्धाि गनव पहल गने ।

बालश्रमसम्बन्धी ि्याङ्क अद्यािधधक गिी िाख्ने ।

गाउाँ पाललका िथा नगिपाललकालाई बालश्रममत
ु ि क्षेत्र िोषणा गने ।
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•

२२

िाक्रिय िथा स्थानीय सञ्चाि माध्यम

•
•
•
•

२३

गैि–सिकािी संस्थाहरु

•
•

बालश्रम तनिािणका लाधग तनयलमि रुपमा सच
ू ना प्रिाह गने ।

समाचाि िा सच
ू ना सम्प्रेषण गदाव बालश्रम तनिािणलाई प्राथलमकिा हदने ।

सािवजतनक हहि अन्िगवि बालश्रम तनिािण सम्बन्धी सच
ू ना प्रसािण गने ।
गरु
ु योजनाको कायावन्ियनका लाधग सिकािसाँग सहकायव गने ।
बालश्रम तनिािणका लाधग सामाक्जक परिचालन गने ।

बालश्रम पहहचान, उद्धाि, पन
व थापन जस्िा काममा सिाउ पर्ु याउने ।
ु स्

आश्रय स्थल, कानीूनीी सेिा जस्िा आधािभि
ू सेिाहरु प्रिाह गनव सहजीीकिण गने
।

•

बालअधधकाि संिक्षण एिम ् बालश्रम तनिािणका लाधग सामाक्जक जागिण ल्याई
समद
ु ायमा बालश्रम विरुद्ध अलभमि लसजवना गने ।

•
•
२४

नागरिक समाज

•

बालश्रमसाँग सम्बक्न्धि सिालहरू सिकािी तनकायसम्म पर्ु याउने ।

बालश्रम विरुद्ध साझा अिधािणा तनमावण ि प्रसािमा अगि
ु ाइ गने ।

सिकाि, िाज्य ि समाजलाई बालश्रम विरुद्ध प्रबद्
ु ध िाय सझ
ु ाि प्रदान गने ि उपयत
ु ि
दबाब लसजवना गने ।

•
•

िालश्रम सम्बन्धी कानन
ू सध
ु ािका लाधग पक्षपोषण, सच
ू ना प्रिाह गने ।

बालश्रलमक एिम ् जोखखममा िहे का बालबाललका पहहचान गिी कानीूनी सहायिा प्रदान
गनव पहल गने ।

•

विलभन्न

क्षेत्रमा

जोखखममा

िहे का

बालबाललकाको

संिक्षणका

लाधग

सिकाि

ि

सम्बक्न्धि तनकायलाई सहयोग गने िथा िोककएको मापदण्डको अधीनमा िही
२५

बाल अधधकाि संिक्षण सम्बन्धी अन्य संयन्त्र

बालबाललकाको तनगिानी गने।
•

बालश्रममा िहेका बालबाललका पहहचान गने ि तिनीहरुको पन
ु स्थावपनाका लाधग
सम्बक्न्धि तनकायमा पहल गने ।

•

बालबाललकाको मनोबल बढाउन ि उनीहरुको मानलसक अिस्था सदृ
ु ढ िाख्न उनीहरुलाई
आिचयक पिामशव हदने ।
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•

ङ

सिकािी तनकाय ि अन्य संयन्त्रसाँग सहकायव एिम ् सहयोग गने।

व्यावसानयक तथा निजी क्षेर
• बालश्रम निाख्ने ि उपभोग नगने प्रतििद्धिा सािवजतनक रुपमा जनाउने ।

• बालश्रम िाखखएको भए उधचि रुपमा समाजमा पन
ु स्थापनीा गनव सिाउने ।

• बालश्रमबाट पीडडिहरुलाई िोजगािी ि जीिनयापनका विकल्पहरु प्रदान गने ।
२६

तनजी िा व्यािसातयक क्षेत्र (िोजगािदािा)

• गरु
ु योजना कायावन्ियनमा सिाउ पय
ु ावउने ।

• बालश्रम तनिािणसम्बन्धी नीति, ऐन, कानीून एि मापदण्ड पण
ू व पालना गने ि आफ्ना
क्षेत्रका सदस्यहरुलाई पालना गने गिाउने ।

• बालश्रम तनिािण बािे समाजमा सचेिना अलभिद्
ृ धध गनव प्राक्षिक ि व्यािसातयक
उपायहरु अिलम्बन गने ।

२७

२८

च

२९

िे ड यतु नयन
प्राक्षिक क्षेत्र (विचिविद्यालय, कलेज, विद्यालय
आहद)

•
•
•

बालश्रम तनिािण गनव यतु नयनका सदस्यहरु परिचालन गने ।

बालश्रममा नलगाउने ि लगाएको भए पन
व थापना गनव सिाउने ।
ु स्

बालश्रम तनिािणका लाधग िान िथा सचेिना अलभिद्
ु न्धान
ृ धध गनव अध्ययन अनस
गने ।

•

शैक्षक्षक पाठ्क्क्रममा बालश्रम तनिािण सम्बन्धी विषयहरु समािेश गनव पहल गने ।

•

बालश्रम तनिािणका लाधग िि, परििाि ि समद
ु ायमा सचेिना अलभबद्
ृ धध गने ि

समाज

बाल तलब

•

दौंििीलाई बालश्रम हुनबाट जोगाउन उत्प्रेरिि ि सजग बनाउने ।
बालश्रम विरुद्धको संबध
ै ातनक अधधकाि प्रति सचेि गिाउन आफ्नो पहीुीच
ाँ का
बालबाललकालाई स-ु सधू चि गने ।

•

आफ्ना क्षेत्रमा कसैले बालश्रमक्ीक िाखेकीो पाइएमा िा कुनै बालबाललका बालश्रमको
जोखखममा भएको पाइएमा सम्बक्न्धि तनकायलाई जानकािी गिाउने ।

३०

समाज ि सामाक्जक संस्थाहरु

•

बालश्रमलाई सामाक्जक अपिाध ि मानिीय शोषणको रुपमा हे ने संस्कािको विकास
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गने।
•

सिकािी ि गैि सिकािी तनकायबाट बालश्रम तनिािणका कायवक्रम सञ्चालन गनव
सहयोग पर्ु याउने ।

•

बालश्रमको

जोखखममा

िहेका

ििपरििािलाई

सम्बक्न्धि तनकायको सम्पकवमा पर्ु याउने ।
•

सम्झाउने

ि

आिचयकिा

अनस
ु ाि

समाजको कुनै पतन िि, परििाि, समद
ु ायले बालश्रम निाख्ने, िाखेको भए उधचि रुपमा
व्यिस्थापन गिी उनीहरुलाई समाजमा एकीकिण गने ।
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अिस
ु ची ५

सम्भावष्ट्ूत जोखखम, प्रभाव र जोखखम न्यिीकरणका उपाय
क्र.सिं.
१

२

कायाान्वयि जोखखम
बालश्रम तनिािण सम्बन्धी कानन
ू िजम
ुव ा एिम ् संशोधन गने
विषयले उच्च प्राथलमकिा पाउन नसतने अिस्था ।

बालश्रम तनिािण सलमतिको सकक्रयिा अपेक्षा गरिए बमोक्जम
नहुन सतने ।

सम्भाविा

प्रभाव

न्यन
ू

उच्च

न्यिीकरणका उपाय
− समयमै कानन
ू िजम
ुव ा िा संशोधनका लाधग आिचयक समन्िय
गने।

− कानन
ू मा व्यिस्था भएबमोक्जम तनयलमि बैठक सञ्चालन गिी
न्यन
ू

उच्च

सम्बद्ध तनकायको कायवक्जम्मेिािी अनस
ु ाि कायवक्रम सञ्चालनका
साथैं आिचयकिा
गिाउने।

अनस
ु ाि

उपसलमति

गठन

गिी

कक्रयाशील

− श्रम, िोजगाि िथा सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालयले अथव मन्त्रालय ि
३

गरु
ु योजना कायावन्ियनका लाधग आिचयक स्रोि अपेक्षक्षि
रूपमा उपलब्ध नहुन सतने ।

मध्यम

उच्च

िाक्रिय योजना आयोगसाँग छलफल ि सहकायव गिे ि पयावप्ि
साधन स्रोि जट
ु ाउने ।

− बहुबषीय आयोजनाको रुपमा कायवक्रम िय गिी स्रोि प्राप्ि गने ।
− विकास साझेदािबाट सहयोग जट
ु ाउन पहल गने ।

− उद्योग बाखणज्य क्षेत्रसाँग सम्बद्ध संिसंस्था एिम ् महासंिलाई
बढी क्जम्मेिाि बनाउने ।

४

बालश्रम तनिािण गने सन्दभवमा िोजगािदािाको िफवबाट
अपेक्षक्षि प्रतिबद्धिा ि सकक्रयिाको कमी हुनसतने ।

− गैिसिकािी संस्थाहरुलाई परिचालन गनव अधधकिम प्रयास गने ।
मध्यम

मध्यम

− सबै क्षेत्रले आ-आफ्नो क्षेत्रमा बालश्रम न्यन
ू ीकिण
आचािसंहहिा तनमावण गिी परिपालना गनव प्रेरिि गने ।

− तनजी

िथा

व्यािसातयक

क्षेत्रको

संस्थागि

सम्बन्धी

सामाक्जक

क्जम्मेिािीलाई प्रिद्वधन गने ि बालश्रम तनिािणमा परिचालन
गने।

५

सामाक्जक आधथवक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिए अनस
ु ाि प्रगति नभई

मध्यम

मध्यम

− िोजगािी प्रिद्वधनका कायवक्रमहरुसाँग गरु
ु योजनाको कायावन्ियनलाई
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बालश्रमको जोखखम बढ्न सतने |

६

सामाक्जक

संस्कािमा

परिििवन

आबद्ध गने।
आउन

ि

बालश्रमको

आजवनबाट ििपरििाि धान्ने प्रिवृ िमा सध
ु ाि आउन समय
लाग्न सतने ।

− सामाक्जक संस्काि परिििवन गनव जनचेिनाका कायवक्रमहरुमा
मध्यम

मध्यम

विशेष ध्यान हदने ।

− गरु
ु योजनाको

कायावन्ियनमा

समद
ु ाय

ि

समाजको

भलू मका

प्रभािकािी बनाउन उनीहरुको सहभाधगिा बढाउन ध्यान हदने ।

− सचेिनामल
व स्थानहरुसम्म विस्िाि गने ।
ू क कायवक्रमहरु दग
ु म
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अिस
ु ची ६

अिुगमि, मल्याङ्कि तथा प्रनतवेदि प्रणाली
क्र.सं.

अनुगमन

तनकाय

मन्त्रालयको

१

श्रम, िोजगाि िथा

सामाक्जक सिु क्षा मन्त्रालय

मन्त्रालयले

तनयलमि

अनग
ु मन

कायवमा यस गरु
ु योजनाको तनयलमि
अनग
ु मन कायवक्रम समािेश गने ।
गरु
ु योजना

अनस
ु ाि

संचाललि

कायवक्रमको तनयलमि अनग
ु मन गने ।

कायवक्रमको

मुल्यांकन

तनयलमि

प्रतििेदन
रुपमा

मल्
ू याङ्कन

गदाव

विकास
यस

गरु
ु योजना अनस
ु ाि भएका प्रगति ि
भविरयमा

गनप
ुव ने

सध
ु ािका

उपाय

पहहल्याउने गिी कायवक्रम समािेश गने

। मन्त्रालय स्ििीय समस्या समाधान

गरु
ु योजनाका कायवक्रम ि प्रगति

सम्बन्धमा प्रतििेदन ियाि गिी
सािवजतनक गने ।

सलमतिमा मल्
ू याङ्कन प्रतििेदन पेश
गने ।

गरु
ु योजना अनस
ु ाि मल्
ू याङ्कन ढााँचा ि
गरु
ु योजनासाँग

२

बालश्रम तनिािण सलमति

सम्बक्न्धि

आयोजना

िा कायवक्रमको अनग
ु मन सच
ू क ियाि
पािी

एकाइ

मन्त्रालयको
माि्फि

बालश्रम

तनयलमि

अनग
ु मन गने गिाउने ।

तनिािण

रुपमा

कायवक्रम ियाि पाने । सोही ढााँचा
अनस
ु ाि मल्
ू याङ्कन गने । दईु बषवमा
कम्िीमा

३

मन्त्रीालय

गरु
ु योजनाले

पिक्ीलक्षक्षि

स्ििन्त्र अनग
ु मन मल्
ू याङ्कन प्रतििेदन

गिाउने । गरु
ु योजनाले ललएको लक्ष्य ि
नतिजा

सम्बन्धमा

बालश्रम

तनिािण

गिे को पर्ु याएको

क्जम्मेिािी ि भलू मका अनस
ु ाि काम त्यसबाट
भए नभएको अनग
ु मन गने ।

पटक

मल्
ू याङ्कन पद्धिी अनस
ु ाि मल्
ू याङ्कन ियाि गिी सािवजतनक गने ।

गिाउने ।

नेपाल सिकािका विषयगि

एक

योगदान,

प्राप्ि

मल्
ू याङ्कन

गनव

मन्त्रालयले

गिे को

भएको

गने

प्रयास, मन्त्रालयले

उपलब्धी

ि प्रतििेदनमा

ियाि

बालश्रम

सामना गनुव परििहे को चन
ु ौिीी िथा विषय समािेश गने ।
समस्याको

समक्ीक्षात्मक

पाने

बावषवक

तनिािणको

मल्
ू याङ्कन
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गने ।
प्रदे शमा बालश्रम तनिािणका प्रयासको गरु
ु योजनामा आधारिि िही प्रदे शलभत्र
तनयलमि अनग
ु मन गने ।

४

बालश्रम

प्रदे श सिकाि

सिकािले

गने।
क्जल्ला

५

समन्िय

श्रम िथा िोजगाि कायावलय,

प्रदे श तनिािणसम्बन्धी

आधारिि

क्जम्मेिािी

ि

अनस
ु ाि

िहे ि

अनग
ु मन सध
ु ाि

िथा

ि

गनव

प्रेरिि गने ।

आ–आफ्नो

भलू मका लभत्र

भएका

कायवक्रम

बालश्रम

ि

गिे को आयोजनाको तनयलमि मल्
ू याङ्कन गिी

पिे का

बालकल्याण कामको तनयलमि अनग
ु मन गने ।

सलमति, गाउाँ पाललका
नगिपाललका

अिलम्बन

सलमति,

क्जल्ला प्रशासन कायावलय, गरु
ु योजना
क्जल्ला

लाधग

कायवक्रमको सच
ू क ियाि पाने ि सो कायवक्रम
सच
ू कमा

स्थानीय िह,

तनिािणका

सञ्चालन

आयोजनामा

सम्बक्न्धि

आ–आफ्नो

क्षेत्रका

तनिािणलाई

एउटा

आिचयक

तनकायलाई

कायवक्रम

ि

प्रदे श

बालश्रम

मल्
ू याङ्कन गने ।

प्रत्येक

बषव

तनिािणसम्बन्धी

प्रतििेदन ियाि गिी सािवजतनक
गने ।

आयोजनाको मल्
ू याङ्कन गदाव बालश्रम बावषवक
सच
ू क

सिकािले

प्रतििेदनमा

बालश्रम

मानी तनिािणको विषय समािेश गने ।

प्रकासशत समनत २०७५ असोज
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