
 

 

 

नेपाल सरकार 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय 

श्रम तथा व्यवसायजन्त्य सुरक्षा जवभाग 

श्रम तथा रोजगार कायाालय, जनकपुर 

 

१. श्रजमकको रुपमा काममा लगाइएका बालबाजलकाको जववरण 

क) नाम, थर:       जन्त्म जमजत: 

जलË : बालक    बाजलका    अन्त्य  

ख) ठेगाना : 

स्थायी ठेगाना : जजल्ला :......................गा.पा./ न.पा./ उ.म.न.पा....................वडा............. 

टोल.................... 

अस्थायी ठेगाना : जजल्ला...............गा.पा./ न.पा./ उ.म.न.पा......................वडा................. 

टोल.................. 

ग) राजियता: 

घ) बाबुको नाम: ........................(जीजवत   मृत्यु  छाडकेो     कजत 

भयो............हाल कहााँ................के.गर्द.ै.........................सम्पका  नं.............................) 

ª) आमाको नाम: ....................(जीजवत   मृत्यु   छाडकेो     कजत 

भयो............हाल कहााँ........................के गर्द.ै.......................सम्पका  न.ं........................)  

च) सौतेनी बाबु / आमा भए  

सौतेनी बाबुको नाम..................(जीजवत   मृत्यु  छाडकेो     कजत 

भयो..............हाल कहााँ...................के गर्द.ै...............सम्पका  नं...........................) 

छ) बाबु / आमाको बाहके अन्त्य संरक्षणमा भए, संरक्षकको नाम: 

ज) बालबाजलकाको शैजक्षक अवस्था: 

पढेको छ        छैन     पढाई छोडकेो      पढेको भए कक्षा.........कजहले सम्म..... 
 

जवद्यालयको नाम, ठेगाना :.......................................................................................... 

em)  हुजलया : 

२. बालबाजलकालाई काममा लगाउनेको जववरण 

क) बालकलाई काममा लगाएको उद्योग / कलकारखाना / गृह / होटल / रेस्टुरेन्त्ट / व्यवसाय / 

प्रजतष्ठान / संघ-संस्थाको नाम :........................................................ 

ख) बालकलाई काममा लगाएको उद्योग / कलकारखाना / गृह / होटल / रेस्टुरेन्त्ट / व्यवसाय / 

प्रजतष्ठान / संघ-संस्थाको ठेगाना:...................................................... 

 

   

   

   

   

   



 

 

ग) व्यवस्थापक / प्रमुखको नाम:..................................................... 

घ) ठेगाना :.......................................................................... 

३. बालश्रम सम्बजन्त्ि जववरण 

क) काममा लगाइएको जमजत: 

ख) कामको प्रकृजत / ककजसमको जववरण : 

ग) र्दजैनक काम गनुापने समय : 

ª) साताभरी काम गनुापने समय (साताभरी काम गनुापने घन्त्टामा उल्लेख) : 

च) माजसक पाररश्रजमक : 

४. श्रजमकले पाउने जवर्दाको ककजसम 

क) सावाजजनक जवर्दा      घ) ककररया जवर्दा  

ख) घर जवर्दा       ª) जवशेष जवर्दा  

ग) जवरामी जवर्दा      च) शैजक्षक जवर्दा  

 

५. अन्त्य सुजविाहरु 

क) उपर्दान       ª) खाजा भत्ता  

ख) स~चयकोष      च) र्दशै ाँ भत्ता  

ग) जबमा       छ) अन्त्य 

घ) औषिी उपचार  

 

६. कायास्थलको जववरण  

क) जपउने पानीको व्यवस्था : भएको   नभएको  

ख) शौचालयको व्यवस्था : भएको   नभएको  

ग) काम गने ठाउमा पयााप्त हावा, प्रकाश र उपयुक्त तापक्रम : भएको   नभएको 

घ) चमेना गृहको व्यवस्था : भएको   नभएको 

७) बालकको स्वास््य सम्बन्त्िी अजभलेख 

क) काममा लगाउनु पुवा स्वास््य परीक्षण : गराएको   नगराएको  

ख) आवजिक रुपमा स्वास््य परीक्षण : गराएको   नगराएको 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

८) स्वीकृजत सम्बन्त्िी अजभलेख 

क) श्रम कायाालयबाट स्वीकृजत : जलएको   नजलएको  

ख) बाबु आमाबाट स्वीकृजत : जलएको    नजलएको  

ग) जचककत्सकको राय (उमेर नखुलेको हकमा उमेर प्रमाजणत गराई पेश गने व्यवस्था जमलाउने)...... 

९) काममा ल्याइकर्दने वा जसराररस गने व्यजक्तको जववरण 

क) नाम, थर :........................................................ 

ख) ठेगाना :........................................................... 

ग) सम्पका  न:ं.......................................................... 

घ) हुजलया :........................................................... 

ª) नागररकताको प्रमाणपर वा पररचय खुल्ने अन्त्य कागजातको प्रजतजलजप 

१०. बालकमाजथ कुनै अपराि भए सोको जववरण  

क) कुटजपट      घ) बालात्कार  

ख) श्रम शोषण      ª) गाजल गलौज  

ग) यौन र्दवु्यावहार     च) अन्त्य  

११. सुरक्षा सम्बन्त्िी व्यवस्था : (कामको प्रकृजत हरेी शारीररक र्दघुाटना तथा स्वास््यमा पनासके्न 

हानीको रोकथाम गना व्यवस्थापन पक्षले उपलब्ि गराएको सुरक्षा सम्बन्त्िी व्यवस्था).................. 

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

१२. बालबाजलकाको शैजक्षक योग्यता : 

१३. अन्त्य कुनै कुरा उल्लेख गनुापने भए : 

 

 

१४. जनरीक्षण वा अनुगमनकतााको राय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

जनरीक्षण वा अनुगमनकतााको जववरण 

नाम पर्द हस्ताक्षर जनकाय / कायाालय / संस्था 

    

    

    

 

बालश्रम रा्े व्यजक्त वा प्रजतष्ठानको नाम र हस्ताक्षर : 

 

(नोट १: सबै अनुगमनकतााहरुको जववरण उल्लेख गनुा पनेछ l संभव भए बालश्रम रा्े व्यजक्त वा 

व्यवस्थापकको समेत र्दस्तखत गराउनु पनेछ l) 

(नोट २: अनुगमनकतााले कायाालयको पररचयपर अजनवाया रुपमा लगाउनुपनेछ l) 

 

जमजत : 


