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पररचय 

 
िोजगाि अध्यादेश (Cap.57) अन्तगाि बनेको बालबाललकाको िोजगािी लनयमािलीले 

बालबाललकालाई औद्योलगक उपक्रमहरूमा िोजगािी लदन लनषेध गिेको छ ि बालबाललकालाई गैि-

औद्योलगक प्रलिष्ठानहरूमा िोजगािीलाई लनयमन गिेको छ, िालक लिनीहरूको लिद्यालय लशक्षामा 

बाधा नपिोस्। 

 
िि, मनोिञ्जन, लिज्ञापन िा सम्बन्धन्धि के्षत्रमा िोजगािदािाले उद्योगको सााँचो आिश्यकिा का कािण 

लिलभन्न उमेिका बाल मनोिञ्जन किााहरूलाई आफ्नो लनमााणमा लगाउनु आिश्यक पना सक्छ।  यस 

गाइडले बाल मनोिञ्जन किााहरूलाई िोजगािी लदनको लालग आिेदन प्रलक्रयाहरूको मुख्य 

लिशेषिाहरूलाई रूपिेखा लदन्छ ि िोजगािदािाहरूलाई उनीहरूको दालयत्वहरू बुझ्न ि बाल 

कमाचािीहरूलाई उनीहरूको अलधकािहरू थाहा पाउन मद्दिको लालग श्रम आयुक्तले लगाएको 

मानक सिाहरू सूचीबद्ध गदाछ। 

 
बच्चाहरूको िोजगािको लालग थप लिसृ्ति सिाहरू ि प्रलिबन्धहरूको लालग, कृपया "बच्चाहरूको 

िोजगाि लिलनयमहरू को लालग एक संलक्षप्त गाइड" हेनुाहोस्। 

 

बालबागलकाको पररभाषा  

 
िोजगाि अध्यादेश अन्तगाि 15 िषा मुलनको व्यन्धक्तलाई "बाल" भलनन्छ। 

 

बालबागलकाको रोजगारीमा सामान्य प्रगर्बन्ध 

 
कुनै पलन व्यन्धक्तले कुनै पलन उद्योगमा बालबाललकालाई काममा लगाउनु हाँदैन। बालबाक्रलकाको 

िोजगािी सम्बन्धी लनयमहरूमा केही प्रलिबन्धहरूको अधीनमा, 13 िषा िा मालथका 

बालबाललकाहरूलाई गैि-औद्योलगक प्रलिष्ठानहरूमा काम गना सलकन्छ।  िि, माध्यलमक लशक्षाको 

फािम III पूिा न गिेका यस िगाका बालबाललकाहरूलाई गैि-नाफा मुखी उदे्दश्य बाहेक सािाजलनक 

मनोिञ्जनको कुनै पलन ठाउाँमा िोजगािीमा प्रिेश गना लनषेध गरिएको छ। 

 
कुनै पलन िोजगािीको ठाउाँमा काम गने बालबाललका, ज्यालाको लालग होस् िा न होस्, लनयमािलीको 

प्रयोजनको लालग त्यहााँ काम गिेको मालननेछ। 

 
प्रलशक्षा अध्यादेश (Cap.47) अन्तगाि दिाा भएका प्रलशक्षाथी बालबाललकाको सम्बन्धमा 

बालबाललकाको िोजगािीसम्बन्धी लनयमहरू लागू हाँदैनन्। 
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श्रम आयुक्त द्वारा प्रदान गररएको गिशेष अनुमगर् 

 
कला िा िाललमको लिकासको लालग, श्रम आयुक्तले बालबाललकाको िोजगािी लनयमािलीका केही 

प्रािधानहरूबाट छुट लदई मनोिञ्जनकिाा को रूपमा लिलभन्न उमेिका बालबाललकाहरूलाई 

िोजगािी लदन अनुमलि लदन सक्छ। बाल मनोिञ्जन किााहरूलाई िोजगािी लदन चाहने 

िोजगािदािाले िोजगािी सुरु हनु अलि आयुक्त लाई ललन्धखि रूपमा लनिेदन लदनुपछा । 

 

बालबाललकाको लिद्यालय लशक्षामा हस्तके्षप न होस् ि सुिक्षा, स्वास्थ्य ि नैलिकिा लगायि 

उनीहरूको भलाइ खििामा न पिोस् भनेि आयुक्तले लिशेष अनुमलि प्रदान गना लिशेष शिा हरू ि 

प्रलिबन्धहरू लगाउनेछन्। 

 

बाल मनोरञ्जन कर्ााहरूको िगीकरण 

 
िोजगािीको ढााँचा अनुसाि, बाल मनोिञ्जन किााहरूलाई व्यापक रूपमा लनम्न दुई िगाहरूमा 

िगीकृि गरिएको छ: 

 

(a) अलिरिक्त - कुनै लिशेष कायाक्रम िा उत्पादनमा िदथा िोजगािीमा छोटो अिलधमा बच्चाको पुन: 

िोजगािी नहने; ि 

 
(b) अनुबंध कलाकािहरू - एक लनलिि समय िा कायाक्रमको आधािमा एक सम्झौिामा 

िोजगाि। 

 

बाल मनोिञ्जन किााहरूको लिलभन्न िगाहरूको िोजगािीको लालग लिलभन्न आिेदन प्रलक्रयाहरू ि 

िोजगािीका सिाहरू सेट गरिएका छन्। 

 

आिेदन प्रगियाहरू 

 
(a) अलिरिक्त 

आिेदन (फािम CEF-1) िोजगािी सुरु हनुभन्दा कन्धिमा 2 काया लदन अलि श्रम लिभागमा 

पुगु्नपछा । प्रोडक्सन को न्धिप्ट िा स्टोिीबोडा पलन पेश गनुापछा  । 

 

(b) अनुबंलधि कलाकािहरू 

आिेदन (फािम CEF-1 ि CEF-2 ), उत्पादनको न्धिप्ट िा स्टोिीबोडा सलहि, िोजगािी सुरु 

हनुभन्दा कन्धिमा 7 िोजगाि सुरु हनुभन्दा अलिका लदनहरू। साथै, प्रते्यक बाल कमाचािीको 

िोजगािी अलभलेख (फािम CEF-4 ) को प्रलिलललपहरू, उसको अलभभािकको ललन्धखि 
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िोजगािीको लालग सहमलि (फािम CEF-5), साथै एक मान्य लिद्यालय उपन्धिलि प्रमाणपत्र* िा 

बच्चाको सम्बन्धमा फािम III पूिा भएको प्रमाण, एकै समयमा पेश गनुापछा । 

 

गिशेष अनुमगर् प्रदान गदाा लगाइएका मानक शर्ाहरू 

 
(a) आधािभूि सिाहरू 

(i) कुनै पलन बालबाललकालाई काममा लगाइने छैन । 

• पक्रहले  7 a.m. वा पक्रछ 11 p.m. पक्रछ  

• कुनै पक्रन क्रदन 8 घण्टा भन्दा बढी को रोजगार को अवक्रध को लाक्रग; 

• सू्कलको क्रदनमा चार घण्टा भन्दा बढी काम गनयका लाक्रग. 

शब्द; 

• क्रवद्यालय को समयमा; 
• हप्तामा 4 क्रदनभन्दा बढी र सोमबारदेखि शक्रनबारसम्म 3 क्रदनभन्दा बढी क्रवद्यालय 

अवक्रधमा; 
• कुनै पक्रन क्रदन आफ्नो काम समाप्त भएको िुरुनै्त 12 घण्टाको अवक्रधमा;  
• िाना वा आरामको लाक्रग कखिमा 1 घण्टा को बे्रक क्रबना 5 घण्टा भन्दा बढी 

लगािार काम गनय र, 6 वर्य भन्दा कम उमेरको बच्चाको मामलामा, 5 घण्टाको 
उक्त से्पल क्रभत्र कखिमा आधा घण्टा को अक्रिररक्त आराम अवक्रध क्रबना। 

(ii) प्रते्यक बाल कमाचािीलाई बेलुका 7 बजेपलछ काम गना आिश्यक भएमा िि लैजान 

लन:शुल्क यािायािको व्यििा गरिनुपछा । 

(iii) कुनै पलन बालबाललकालाई उसको जीिन, स्वास्थ्य िा नैलिकिा को लालग खििनाक हने 

कुनै पलन कायामा संलग्न गिाउनु हाँदैन। 

 
(b) बच्चा अलिरिक्त लालग अलिरिक्त सिाहरू 

 
लनम्न कागजािहरू िोजगाि अिलधमा श्रम लिभागका श्रम लनिीक्षकहरूद्वािा लनिीक्षणको लालग 

िान्धखनेछ ि उपलब्ध गिाइनेछ, ि िोजगािीको अन्धन्तम लदनबाट 14  िोजगािीको अन्धन्तम 

लदनदेन्धख का लदनहरू: 

 

 
* "लिद्यालय हालजिी प्रमाणपत्र" लिद्यालय प्रमुख द्वािा जािी गरिएको कागजाि हो, जसले बाल कमाचािी लिद्यालयमा 

उपन्धिि भएको प्रमालणि गदाछ। जब बच्चालाई िोजगािीको प्रस्ताि गरिन्छ, उसको अलभभािकले यो प्रमाणपत्रको 

लालग लिद्यालय प्रमुखलाई लनिेदन लदनुपछा । 
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(i) प्रते्यक बाल मनोिञ्जनकिााको व्यन्धक्तगि लिििण ि िोजगािीको बािेमा जानकािी 

समािेश गने िोजगािी िेकडा; ि 

(ii) बच्चाको अलभभािकबाट िोजगािीका लालग ललन्धखि सहमलि ि बच्चाले 

पलढिहेको लिद्यालय ि कक्षाको नाम संकेि गदै। 

 

(c) अनुबंध कलाकािहरूको लालग अलिरिक्त सिाहरू 

 
लनम्न कागजािहरू िान्धखनेछ ि श्रम लनिीक्षकहरूद्वािा लनिीक्षणको लालग उपलब्ध गिाइनेछ: 

 

(i) प्रते्यक बाल मनोिञ्जनकिााको व्यन्धक्तगि लिििण ि िोजगािीको बािेमा जानकािी 

समािेश गने िोजगािी िेकडा; 

(ii) बच्चाको आमाबाबुबाट िोजगािको लालग ललन्धखि सहमलि; ि 

(iii) एक मान्य लिद्यालय उपन्धिलि प्रमाणपत्र िा बच्चाको सम्बन्धमा फािम III पूिा भएको 

प्रमाण। 

सांसृ्कगर्क कायािममा सहभागी बालबागलका 
 

साँसृ्कलिका प्रदशानमा बालबाललकालाई सहभागी गिाउने व्यििा गना चाहने आयोजक संिाले 

कलमश्निबाट लिशेष अनुमलि ललनु को सट्टा प्रदशान सुरु हनुभन्दा 14 लदन अगालड मात्र एक मानक 

सूचना फािम (फािम CEF-6 ) मा श्रम लिभागलाई सूलचि गनुा पनेछ। श्रम, यलद लनम्न मापदण्डहरू 

पूिा हन्छन्: 

 
(a) बालबाललका ि/िा लिनीहरूका आमाबाबु/अलभभािकहरूले प्रदशानमा भाग ललएको लालग, 

जुनसुकै सिा िा शीषाकमा, कुनै पलन आलथाक पुिस्काि प्राप्त गदैनन्*; ि 

 

(b) गलिलिलधहरूको क्रममा बालबाललकाको सुिक्षा, स्वास्थ्य ि कल्याण, साथै लिद्यालय लशक्षा ि 

नैलिकिा लाई खििामा पदैन, जसै्त प्रदशानको आिृलि प्रलि मलहना साि लदन िा हप्ताको चाि 

लदन भन्दा बढी हाँदैन। 

 
यलद श्रम लिभाग सनु्तष्ट छ लक मालथ उन्धिन्धखि मापदण्डहरू पूणा रूपमा पूिा भएको छ भने, 

आयोजक संिालाई औपचारिक आिेदन ललन्धखि रूपमा सूलचि गरिनेछ। 

* उदाहिणका लालग, आयोजक संिाले लनिः शुल्क उपलब्ध गिाएको खाजाको बाकस, पलहिन िा 

यािायािलाई आलथाक इनामको रूपमा ललइने छैन, जबलक खाना, लुगाफाटा, िा आलथाक रूपमा यात्रा भिा 

हरू ज्याला िा आलथाक इनामको भागको रूपमा गणना गरिनेछ । 
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श्रम आयुक्तको लालग अनुमलि आिश्यक छैन।  बाल कलाकािहरूको कल्याणको िक्षा गना, 

आयोजक संिाले दुिाटना िा अन्य सान्दलभाक बीमा हरू लनकाल्नुपछा  िालक प्रदशानको क्रममा 

दुिाटना भएमा बच्चाहरू सुिलक्षि हन सकून्। 

 
यलद, सूचना छानलबन पलछ, श्रम लिभागले श्रम आयुक्तको स्वीकृलिको लालग औपचारिक लनिेदन 

आिश्यक छ भनी लिचाि गिेमा, आयोजक संिालाई ललन्धखि रूपमा सूलचि गरिनेछ लक 

औपचारिक आिेदन पेश गनुा पछा ।  यस्तो आिेदनको साथमा बच्चाको अलभभािक/अलभभािकको 

ललन्धखि सहमलि ि मान्य लिद्यालय उपन्धिलि प्रमाणपत्र सलहि आिश्यक कागजािहरू हनुपछा । 

 

गिदेशी बाल मनोरञ्जनकर्ााहरूको रोजगारी 

 
हङकङमा कायािि िैदेलशक कमाचािीहरू HKSAR सिकािको अध्यागमन लिभागद्वािा लागू 

गरिएका केही आप्रिासी सिाहरूको अधीनमा छन्। हङकङमा प्रदशान गना लिदेशी बाल मनोिञ्जन 

किााहरूलाई काम गना चाहने िोजगािदािाहरूले उनीहरूका िानीय समकक्षहरू जसै्त श्रम 

आयुक्त लाई ललन्धखि रूपमा आिेदन लदनुपछा ।  प्रते्यक केसको परिन्धिलि अनुसाि, कलमश्निले 

लनयोक्ताहरूले पालना गनुापने लनलिि प्रािधानहरू माफ गना ि थप सिाहरू ि प्रलिबन्धहरू लगाउन 

सक्छ। 

 

अपराध र दण्ड 

 
कुनै पलन व्यन्धक्त जसले गैिकानुनी रूपमा बच्चालाई काममा लगाउाँछ अलधकिम जरििानाको लालग 

उििदायी हन्छ दोषी ठहरिएपलछ $50,000 ।  श्रम आयुक्तले िोकेको कुनै पलन सिाहरू उिङ्घन 

गने कुनै पलन िोजगािदािाले लिशेष अनुमलि ि आपिालधक अलभयोजनलाई िद्द गना सक्छ। 

 

प्रासंगगक श्रम कानून 

 
(a) व्यािसालयक सुिक्षा ि स्वास्थ्य अध्यादेश (Cap. 509) 

यो अध्यादेश ि यसका सहायक लनयमहरू लनम्न का लालग लागू गरिएको छ: 

 
(i) काममा कमाचािीहरूको सुिक्षा ि स्वास्थ्य सुलनलिि गना; 
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(ii) कमाचािीहरूको काया िलहरूलाई उनीहरूका लालग सुिलक्षि ि स्वि बनाउने 

उपायहरू लेख्नुहोस्; 

(iii) केही खििनाक प्रलक्रयाहरू, लबरुिाहरू ि काया िलहरूमा प्रयोग गरिएका िा 

िान्धखएका पदाथाहरूमा लागू हने सुिक्षा ि स्वास्थ्य मापदण्डहरू सुधाि गनुाहोस्; ि 

(iv) सामान्यिया कमाचािीहरूको काम गने िािाििणको सुिक्षा ि स्वास्थ्य पक्षहरू सुधाि 

गनुाहोस्। 

 

2559 2297 मा एक हटलाइन पेशागि सुिक्षा ि स्वास्थ्य मा सािाजलनक लजज्ञासा ह्यान्डल गना प्रदान 

गरिएको छ। कायय िलहरूमा दुिाटना ि खििनाक िटनाहरूको रिपोलटाङ हटलाइन 2815 0678 

मा गना सलकन्छ। 

 
(b) कमाचािी क्षलिपूलिा अध्यादेश (Cap. 282) 

कमाचािी क्षलिपूलिा अध्यादेश अन्तगाि, सबै िोजगािदािाहरूले अध्यादेश अन्तगाि को 

दालयत्वहरू ि बाल कमाचािीहरू सलहि पूणा-समय ि अंशकाललक कमाचािीहरूको काममा 

चोटपटकको लालग सामान्य कानुनमा पयााप्त बीमा कभिेज हनुपछा । 

 
(c) िोजगाि अध्यादेश (Cap. 57) ि नू्यनिम ज्याला अध्यादेश (Cap. 608) 

िोजगाि अध्यादेश ि नू्यनिम ज्याला अध्यादेश अन्तगािका प्रािधानहरू बाल 

कमाचािीहरूलाई उपयुक्त रूपमा लागू हन्छन्। 

 

सोधपुछ र गुनासो 

 
बाल मनोिञ्जनकिााहरूको िोजगािी सम्बन्धी सोधपुछ गना सलकन्छ 2717 1771 मा हटलाइन सोध्न 

(हटलाइन "1823" द्वािा ह्यान्डल गरिएको छ) िा http://www.labour.gov.hk मा श्रम लिभाग 

गृहपृष्ठ माफा ि । 

 
गुनासोहरू 2815 2200 मा हाम्रो 24 -िण्टा उजुिी हटलाइन माफा ि गना सलकन्छ िा श्रम लनिीक्षण 

लडलभजनको मुख्यालय, 17/F हाबाि लबन्धडंग, 38 लपयि िोड, सेन्ट्रल, हङकङमा श्रम लिभागमा 

लनदेलशि गना सलकन्छ।  सबै गुनासोहरू दृढ लिश्वासका साथ व्यिहाि गरिनेछ। 

http://www.labour.gov.hk/

