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कमैया श्रम (निषधे गिे) सम्बन्धी ऐि, २०५८ 

 

लालमोहर र प्रकाशि नमनि 

          २०५८।११।९ 

संशोधि गिे ऐि                                           प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि 

१. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि 

 संशोधि गिे ऐि, २०६६       २०६६।१०।७ 

२. लैङ्गिक समाििा कायम गिन िथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गिन  

 केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७२                २०७२।६।१४ 

३. केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७२           २०७२।११।१३ 

 

२०५८ सालको ऐि िं. २१ 

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

कमैया श्रम (निषधे गिे) सम्बन्धमा व्यवस्था गिन बिकेो ऐि 

 

प्रस्िाविा : कमैया श्रम निषधे गिन, मकु्त कमैयालाई पिुनस्थापिा गिन िथा सामाजिक न्यायको दृङ्गिले 
मकु्त कमैयाको िीविस्िर अनिवङृ्गि गिे सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गिन वाञ्छिीय िएकोले, 

श्री ५ महारािानधराि ज्ञािेन्र वीर ङ्गवक्रम शाहदेवको शासिकालको पङ्गहलो वषनमा संसदले 
यो ऐि बिाएकोछ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्िक 

१. संजिप्त िाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐिको िाम “कमैया श्रम (निषधे गिे) सम्बन्धी 
ऐि,२०५८” रहेको छ । 

(२) यो ऐि िरुुन्ि प्रारम्ि हिुेछ । 

 

२. पररिाषा : ङ्गवषय वा प्रसंगले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,– 

                                                           

     यो ऐि संवि ्२०६५ साल िेठ १५ गिेदेजि लागू िएको । 

   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा जिङ्गकएको । 
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(क) “कमैया श्रम” िन्नाले देहायका कारणबाट ङ्गविा ज्याला वा न्यूि ज्यालामा 
ऋणदािाको लानग गिुन पिे श्रम वा सेवा सम्िि ुपछन :– 

(१) आफू वा आफ्िो पररवारले नलएको ऋण वा सोको ब्याि चकु्ता 
गिनको लानग, 

(२) पिुानले नलएको ऋण वा सोको ब्याि चकु्ता गिनको लानग, 

(३) ऋणदािा समि कुिै कमैया श्रनमकको िमािी बसेकोमा ्यस्िो 
कमैया श्रनमकको कमैया ऋण चकु्ता गिनको लानग, 

(ि) “कमैया श्रनमक” िन्नाले िैंसवार, गैवार, वर्दनकार, छेकरवार, हरुवा, चरुवा, हली, 
गोठालो, कमलररया वा अन्य यस्िै िामबाट कमैया श्रम गिे व्यजक्त सम्िि ु  
पछन । 

(ग) “कमैया ऋण” िन्नाले ऋणदािाबाट कमैया श्रनमकले नलएको िगदी, जिन्सी वा 
वस्ि ुसम्िि ुपछन र सो शब्दले सौकी वा अन्य ऋण समेिलाई ििाउँछ । 

(घ) “ऋणदािा” िन्नाले कमैया श्रनमकलाई ऋण प्रदाि गिे व्यजक्त सम्िि ुपछन । 

(ङ) “पररवार” िन्नाले बाब,ु आमा, लोग्ि,े स्वास्िी, छोरा वा ........ छोरी सम्िि ु
पछन र सो शब्दले घरको मखु्य िई काम गिे व्यजक्त िै कमैया श्रनमक 
िएकोमा नििका एकासगोलका अंजशयार समेिलाई ििाउँछ । 

(च) “मकु्त कमैया” िन्नाले दफा ३ बमोजिम मकु्त िएको कमैया श्रनमक सम्िि ु 
पछन । 

(छ) “सनमनि” िन्नाले दफा ८ बमोजिम गठि िएको मकु्त कमैया पिुस्र्थापिा िथा 
अिगुमि सनमनि सम्िि ुपछन । 

(ि) “कल्याणकारी अनधकृि” िन्नाले दफा १० बमोजिमको कल्याणकारी अनधकृि 
सम्िि ुपछन । 

(ि) “कोष” िन्नाले दफा १२ बमोजिमको कोष सम्िि ुपछन । 

(ञ) “कृङ्गष श्रनमक” िन्नाले िेपाल सरकारले िेपाल रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी 
िोङ्गकर्दएको काम गिे व्यजक्त सम्िि ुपछन । 

                                                           
       लैङ्गिक समाििा कायम गिन िथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गिन केही िेपाल ऐिलाईइ संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा 

जिङ्गकएको । ]  
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(ट) “िोङ्गकएको” वा “िोङ्गकए बमोजिम” िन्नाले यस ऐि अन्िगनि बिेको नियममा 
िोङ्गकएको वा िोङ्गकए बमोजिम सम्िि ुपछन । 

 

 

पररच्छेद–२ 

कमैया श्रम निषधे सम्बन्धी व्यवस्था 
३. कमैया श्रनमकबाट मकु्त हिुे : यो ऐि प्रारम्ि हुँदाका बिि कमैया श्रनमकको रुपमा काम 

गरेको व्यजक्त यो ऐि प्रारम्ि िएपनछ कमैया श्रनमकबाट स्विः मकु्त हिुेछ । 

 

४. कमैया श्रनमकको रुपमा काममा लगाउि िहिु े: कसैले पनि यो ऐि प्रारम्ि िएपनछ कसैलाई 
कमैया श्रनमकको रुपमा राख्न वा काममा लगाउि हुँदैि । 

 

 

पररच्छेद–३ 

कमैया ऋण सम्बन्धी व्यवस्था 
५. कमैया ऋण नििुन िपिेः कमैया श्रनमकले ऋणदािासंग नलएको कमैया ऋण यो ऐि प्रारम्ि 

िएपनछ ऋणदािालाई नििुनपिे छैि । 

 

६. नलिि वा सम्िौिा रद्द हिुःे प्रचनलि कािूिमा ििुसकैु कुरा लेजिएको िए िापनि ऋणदािा 
र कमैया श्रनमक बीच कमैया ऋण नलिे र्दिे सम्बन्धमा िएको नलिि वा नलजिि वा 
अनलजिि सम्िौिा यो ऐि प्रारम्ि िएपनछ स्विः रद्द हिुेछ । 

 

७. बन्धक वा िमािि नलएको सम्पजि ङ्गफिान गिुन पिे : ऋणदािाले कमैया श्रनमकलाई कमैया 
ऋण र्दंदा कुिै सम्पजि बन्धक वा िमाििमा नलएको िए यो ऐि प्रारम्ि िएको नमनिले 
िीि मङ्गहिानिर बन्धक वा िमािि नलएको सम्पजि सम्बजन्धि व्यजक्तलाई ङ्गफिान गिुन      

पिेछ । 
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पररच्छेद–४ 

सनमनिको गठि िथा काम, किनव्य र अनधकार 

८. सनमनिको गठि : (१) मकु्त कमैयालाई पिुस्र्थापिा गिे सम्बन्धमा जिल्ला स्िरमा काम 
गिनको लानग िेपाल सरकारले िोङ्गकर्दएको जिल्लामा मकु्त कमैया पिुनस्थापिा िथा अिगुमि 
सनमनि रहिेछ । 

(२) सनमनिको गठि देहाय बमोजिम हिुेछ :– 

(क) जिल्ला समन्वय सनमनिको प्रमिु    – अध्यि 

(ि) जिल्ला प्रहरी कायानलयको प्रमिु   – सदस्य 

(ग) जिल्ला जशिा कायानलयको प्रमिु   – सदस्य 

(घ) जिल्ला प्रशासि कायानलयको अनधकृि   – सदस्य 

(ङ) जिल्ला वि कायानलयको प्रमिु    – सदस्य 

(च) जिल्ला िनूमसधुार कायानलयको प्रमिु   – सदस्य 

(छ) श्रम कायानलय रहेको जिल्लामा सो कायानलयको प्रमिु – सदस्य 

(ि) जिल्ला कृङ्गष ङ्गवकास कायानलयको प्रमिु  – सदस्य 

(ि) जिल्ला स्िरमा रहेका बैंङ्गकि कायानलयका  

प्रमिुहरुमध्येबाट एकििा    – सदस्य 

(ञ) जिल्ला स्िरका ङ्गकसाि सम्बन्धी संघ  

संगठिहरुमध्येबाट एकििा    – सदस्य 

(ट) टे्रड यूनियि सम्बन्धी संघ संस्थाहरुमध्येबाट  

बढीमा िीि ििा     – सदस्य 

(ठ) कमैया श्रनमक सम्बन्धमा काम गरेका गैर सरकारी  

संस्थाहरुमध्येबाट एकििा    – सदस्य 

(ड) मकु्त कमैयाहरुमध्येबाट एकििा   – सदस्य 

(ढ) कल्याणकारी अनधकृि     – सदस्य–सजचव 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि), (ञ), (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका सदस्यहरुको 
मिोियि सनमनिको अध्यिले गिेछ र नििहरुको पदावनध िीि वषनको हिुेछ । 

                                                           
        केही िपेाल ऐि संशोधि गिे ऐि २०७२ द्वारा संशोनधि । 
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(४) सनमनिको बैठक सम्बन्धी कायनङ्गवनध सो सनमनि आफैले निधानरण गरे बमोजिम  
हिुेछ । 

 

९. सनमनिको काम, किनव्य र अनधकार : सनमनिको काम, किनव्य र अनधकार देहाय बमोजिम 

 हिुेछ :– 

(क) मकु्त कमैयाको अनिलेि अद्यावनधक बिाउि लगाउिे, 
(ि) मकु्त कमैयाको पिुनस्र्थापिाको लानग आवश्यक व्यवस्था नमलाउिे, 
(ग) मकु्त कमैयाको पिुस्र्थापिाको लानग िपेाल सरकारबाट स्वीकृि कायनक्रम 

कायानन्वयि गिे, 

(घ) कसैले कमैया श्रनमकका रुपमा कसैलाई काममा लगाए िलगाएको 
सम्बन्धमा अिगुमि गिे, 

(ङ) मकु्त कमैयाको लानग आय आिनि सम्बन्धी व्यवसाय गिन आवश्यक पिे 
ऋण रकम उपलब्ध गराउि िेपाल सरकार, बैंक वा ङ्गविीय संस्थामा 
नसफाररस गिे, 

(च) मकु्त कमैयाको लानग आवास, जशिा, रोिगारमलुक िालीम वा सीप ङ्गवकास 
गिे सम्बन्धमा ङ्गवनिन्न निकाय वा संघ संस्थासंग समन्वय कायम गिे, 

(छ) मकु्त कमैयाहरुको हकङ्गहि सम्बन्धमा आवश्यक काम गिे, 

(ि) िोङ्गकए बमोजिम अन्य काम गिे । 

 

  पररच्छेद–५ 

कल्याणकारी अनधकृि िथा अन्य व्यवस्था 
१०. कल्याणकारी अनधकृि : िपेाल सरकारले मकु्त कमैयाको हकङ्गहि सम्बन्धमा आवश्यक काम 

गिनको लानग िेपाल सरकारको कुिै अनधकृि कमनचारीलाई कल्याणकारी अनधकृिको रुपमा 
काम गिन िोक्िेछ । 

 

११. कल्याणकारी अनधकृिको काम, किनव्य र अनधकार : कल्याणकारी अनधकृिको काम, किनव्य र 
अनधकार देहाय बमोजिम हिुेछ :– 

(क) मकु्त कमैयाको अनिलेि ियार गिे, 
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(ि) मकु्त कमैयाको हकङ्गहिको सम्बन्धमा सनमनिबाट निदेजशि िथा सजुम्पएको 
काम गिे, 

(ग) सनमनिबाट िएका निणनयहरु कायानन्वयि गिे गराउिे, 
(घ) िोङ्गकए बमोजिमको अन्य काम गिे । 

 

१२. कोष : (१) मकु्त कमैयाको हकङ्गहिको सम्बन्धमा आवश्यक काम गिनको लानग एक कोष 
रहिेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहिेछि ्:– 

   (क) िेपाल सरकारबाट अिदुाि स्वरुप प्राप्त रकम, 

(ि) ङ्गवदेशी व्यजक्त, सरकार वा संघ संस्थाबाट िेपाल सरकार माफन ि ्प्राप्त 
रकम, 

   (ग) अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(२) कोषमा िम्मा िएको रकम कुिै बैंकमा िािा िोली िम्मा गररिेछ । 

(३) कोषको सञ्चालि िेपाल सरकारले िोकेको प्रकृया अपिाई सनमनिको निदेशिमा 
कल्याणकारी अनधकृिले गिेछ । 

 

१३. न्यूििम ज्यालादर निधानरण गिन सक्ि े : (१) िपेाल सरकारले िपेाल रािपरमा सूचिा 
प्रकाशि गरी कृङ्गष श्रनमकको न्यूििम ज्यालादर निधानरण गिेछ । 

(२) कसैले पनि कृङ्गष श्रनमकलाई ज्याला िर्दई वा उपदफा (१) बमोजिम निधानररि 
न्यूििम ज्यालादर िन्दा कम ज्याला र्दिे गरी काममा लगाउि हुँदैि । 

 

१४. बसोबास िथा रोिगारको व्यवस्था गिे : िेपाल सरकारले मकु्त कमैयालाई िोङ्गकए बमोजिम 
बसोबास, रोिगार िथा आय आिनिको व्यवस्था गिेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

उिरुी, सिाय र पिुरावेदि 

१५. उिरुी गिन सक्ि े: (१) कसैले यस ऐि ङ्गवपरीि कुिै काम गरेमा सो कामबाट पीनडि व्यजक्त 
स्वंयले वा नििको पररवारका सदस्य, संघ, संस्था वा स्थािीय निकायका पदानधकारीले 
आफूसंग िएसम्मका सबूद प्रमाण संलग्ि गरी मदु्दा हेिे अनधकारी समि नलजिि उिरुी वा 
मौजिक सूचिा गिन सक्िेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले मौजिक सूचिा गरेमा मदु्दा हेिे अनधकारीले 
्यस्िो कुरा उिरुीको रुपमा ियार गिन लगाई सूचिा र्दिे व्यजक्तको सङ्गहछाप गराउि ु  
पिेछ । 

(३) प्रचनलि कािूिमा ििुसकैु कुरा लेजिएको िए िापनि उपदफा (१) बमोजिम 
उिरु गिे व्यजक्त पपुनिको लानग िारेिमा बस्ि ुपिे छैि ।  

 

१६. सिाय : (१) कसैले दफा ४ ङ्गवपरीि कसैलाई कमैया श्रनमकको रुपमा काममा लगाएमा 
मदु्दा हेिे अनधकारीले ्यस्िो व्यजक्तलाई पन्ध्र  हिार रुपैयाँदेजि पच्चीस हिार रुपैयाँसम्म 
िररवािा गरी ्यसरी काममा लगाएको प्र्येक र्दिको यस ऐि बमोजिम निधानररि न्यूििम 
ज्यालादरको दोब्बर रकम ्यस्िो काम लगाउिे व्यजक्तबाट काम गिे व्यजक्तलाई िराई 
र्दिेछ । 

(२) कसैले दफा ७ बमोजिम बन्धक वा िमािि नलएको सम्पजि ङ्गफिान िगरेमा मदु्दा 
हेिे अनधकारीले ्यस्िो व्यजक्तलाई दश हिार रुपैयाँदेजि पन्ध्र  हिार रुपैयाँसम्म िररवािा 
गरी सो सम्पजि सम्बजन्धि व्यजक्तलाई ङ्गफिान गराई र्दिेछ । 

(३) कसैले दफा १३ बमोजिम ज्याला िर्दई वा न्यूििम िन्दा कम ज्याला र्दई 
कसैलाई काममा लगाएमा मदु्दा हेिे अनधकारीले ्यस्िो व्यजक्तलाई एक हिार रुपैयाँदेजि 
िीि हिार रुपैयाँसम्म िररवािा गरी ्यसरी काममा लगाएको प्र्येक र्दिको यस ऐि 
बमोजिम निधानररि न्यूििम ज्यालादरको दोब्बर रकम ्यस्िो काम लगाउिे व्यजक्तबाट काम 
गिे व्यजक्तलाई िराई र्दिछे । 

(४) कसैले यस ऐि ङ्गवपररि िएको काम कारवाहीको िाँचबिुको नसलनसलामा 
कसैलाई बाधा ङ्गवरोध गरेमा मदु्दा हेिे अनधकारीले ्यस्िो व्यजक्तलाई िीि हिार रुपैयाँदेजि 
दशहिार रुपैयाँसम्म िररवािा गिेछ । 

(५) कसैले उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेजिएदेजि बाहेक यो ऐि र यस ऐि 
अन्िगनि बिेका नियम ङ्गवपरीि अन्य कुिै कायन गरेमा मदु्दा हेिे अनधकारीले ्यस्िो 
व्यजक्तलाई एक हिार रुपैयाँदेजि िीि हिार रुपैयाँसम्म िररवािा गिेछ । 

(६) कसैले िािीिािी वा कसैलाई दःुि र्दिे नियिले िटु्ठा उिरु र्दएमा मदु्दा हेिे 
अनधकारीले ्यस्िो व्यजक्तलाई एक हिार रुपैयाँदेजि िीि हिार रुपैयाँसम्म िररवािा   
गिेछ । 
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(७) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) बमोजिमको काम गिे व्यजक्त 
सावनिनिक लािको पद धारण गिे पदमा िएमा वा यस ऐि ङ्गवपरीि काम गरी सिाय 
पाइसकेको व्यजक्तले पिुः सोही काम गरेमा मदु्दा हेिे अनधकारीले ्यस्िो व्यजक्तलाई सो 
उपदफामा लेजिएको सिायको दोब्बर सिाय गिेछ । 

 

१७. मदु्दा हेिे अनधकारी : यस ऐि अन्िगनिको मदु्दा हेिे अनधकार सम्बजन्धि जिल्लाको प्रमिु 
जिल्ला अनधकारीलाई हिुछे । 

 

१८. पिुरावेदि : यस ऐि बमोजिम मदु्दा हेिे अनधकारीले गरेको निणनय उपर जचि िबझु्िे व्यजक्तले 
पैंिीस र्दिनिर सम्बजन्धि जिल्ला अदालिमा पिुरावेदि र्दि सक्िेछ । 

  

पररच्छेद–७ 

ङ्गवङ्गवध 

१९. मदु्दाको कायनङ्गवनध : यस ऐि अन्िगनिको मदु्दा कारबाही र ङ्गकिारा गदान मदु्दा हेिे अनधकारीले 
ङ्गवशेष अदालि ऐि, २०५९ बमोजिमको कायनङ्गवनध अपिाउि ुपिेछ । 

 

२०. प्रमाणको िार : कुिै नलिि वा सम्िौिा कमैया ऋण र्दिे प्रयोििको लानग गररएको होइि 
िने्न ङ्गवषयमा प्रश्न उठेमा ्यसको प्रमाण पयुानउिे िार सो िने्न व्यजक्तमा रहिेछ ।  

 

२१. प्रनिवेदि पेश गिुन पिे : (१) कसैले आफ्िो इलाकानिर कसैलाई यस ऐि ङ्गवपरीि काममा 
लगाए िलगाएको सम्बन्धमा सम्बजन्धि गाउँपानलका वा िगरपानलकाले निरीिण गरी 
प्र्येक छ मङ्गहिामा कम्िीमा एक पटक आफ्िो राय सङ्गहिको प्रनिवेदि सनमनि समि पेश 
गिुन पिेछ । 

(२) कल्याणकारी अनधकृिले वषनिररमा सनमनिबाट िए गरेको कामको प्रनिवेदि 
िेपाल सरकार समि पेश गिुन पिेछ ।  

                                                           
        केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि २०७२ िारा संशोनधि । 
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२२. िपेाल सरकारले निदेशि र्दि सक्ि े: मकु्त कमैयाको पिुस्र्थापिाको लानग िेपाल सरकारले 
सनमनि िथा कल्याणकारी अनधकृिलाई आवश्यक निदेशि र्दि सक्िेछ र ्यस्िो निदेशिको 
पालिा गिुन सनमनि िथा कल्याणकारी अनधकृिको किनव्य हनु्छ । 

 

२३. नियम बिाउि ेअनधकार : यस ऐिको उदे्दश्य कायानन्वयि गिन िेपाल सरकारले आवश्यक 
नियम बिाउि सक्िेछ । 

 

 

 

 

 


