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संदिग्ध िरु्व्यवहार भएका 

बालबाललकाको सुरक्षाको सम्बन्धमा 

बहुलवषयक मालमलाको सम्मेलन --बालबाललका र वयस्कहरुका लालि नोटहरु 

 

उलित शारीररक, मनोवैज्ञालनक तथा भावनात्मक स्याहार पाइ  स्वास््य वातावरणमा हुकय न 

पाउनु सबै बालबाललकाहरूको अलधकार हो। उनीहरूलाई हालन र शोषणबाट जोिाउनुपर्य। 

यद्यलप, बच्चाको शारीररक/मनोवैज्ञालनक स्वास््य तथा  लवकासमा जोलिम वा िबुयल भएमा, 

बच्चासँि सम्पकयमा आउने सबै कमयिारीसँि बच्चाको सुरक्षा िनय र अपराधीको पलहिानलाई 

ध्यान नदिई उसको उत्कृष्ट लहतको सुरक्षा िनय आवश्यक किमहरू िाल्ने उत्तरिालयत्व र्। 

 

संदिग्ध िरु्व्यवहार भएको बच्चाको सरुक्षाको सम्बन्धमा रालिएको बहुलवषयक मालमलाको 

सम्मलेन भनकेो के हो? 

 

बच्चालाई हालन पुर् याइएको र् भने े शंका लािेमा, सामालजक काययकताय, लशक्षक, लिदकत्सक 

वा प्रहरी लिायतका  र्व्लिहरुलेबच्चा र उसको/उनको पररवारसँि भेट्नेर्न्। उनीहरूले 

पाररवाररक लस्थलत बुझ्नको लालि बच्चा र पररवार बारे थाहा भएको अन्य र्व्लिहरूलाई 

पलन सम्पकय  िनेर्न्।, लिदकत्सकले बच्चाको शारीररक जाँि पलन िनेर्न्। 

 

त्यसपलर्, यी कमयिारीले बहु-अनुशासनात्मक मालमला  सम्मेलनको आयोजना िनेर्न्। 

सम्मेलनको उद्देश्य भनेको जो कोहीलाई मुद्दा िलाउनुपर्य वा  पिैंनभनेर र्लफल िनुय मात्र 

नभएर बच्चाको बारेमा िासो ललने पेशेवरहरूलाई उपलब्ध जानकारी लेनिने िनय र 

बच्चालाई थप हानी लबना कसरी सुरलक्षत वातावरणमा बस्न मद्दत िने भनी र्लफल िनयको 

लालि अनुमलत दिनु हो। उनीहरूले उहाँको पाररवाररक सिस्यहरूलाई करिनाइहरू पार 

िनयमा कसरी मद्दत िने भने े बारेमा पलन र्लफल िनेर्न् ता दक उनीहरूले पलर् बच्चालाई 

उलित स्याहार र माियिशयन प्रिान िनय सक्र्न्। सम्मेलनमा र्लफल िररएका सम्पूणय 

लववरणहरूलाई िोपनीय रालिनेर् र िुलासा िनैपरेको अवस्थामा बाहके कसैलाई  

िुलासािररनेरै्न। 

 

सम्मलेन कसरी आयोजना िररनरे्? 

 

सम्मेलनमा सहभािी हुने पेशेवरहरूले आफूले प्राप्त िरेको जानकारीका साथै बच्चा र 

पररवारको बारेमा आफूले जानेबुझेका कुराहरू ररपोटय िनेर्न् र त्यसपलर् लनम्न कुराहरूको 

बारेमा र्लफल िनेर्न््ः 

 बच्चाले के-कस्ता समस्या(हरू) वा घटना(हरू) झेलेको र्? 
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 बच्चा र/वा उहाँको सहोिरहरूले भलवष्यमा भोग्न सके्न जोलिम र हालनको स्तर कलत र्? 

 बच्चाको सुरक्षा र उहाँको उत्कृष्ट लहतको रक्षा िनयको लालि के-कस्ता प्रबन्धहरू 

लमलाउन सदकन्र्? उिाहरणका लालि: 

 के बच्चा र/वा अन्य पररवार सिस्यहरूका लालि वैकलल्पक आवासीय वा 

स्याहारको प्रबन्ध लमलाउन आवश्यक र्? 

 केबच्चा र/वा उसका/उनका सहोिरहरूको स्याहार वा सुरक्षाको प्रबन्ध लमलाउन 

अिालतबाट आिशेका लालि आवेिन दिन आवश्यक र्? 

 केबच्चा र/वा अन्य पररवार सिस्यहरूलाई अन्य सेवाहरू, जस्तै पढाइको र्व्वस्था, 

शारीररक र मनोवैज्ञालनक उपिारहरू, आदि आवश्यक र्? 

 केबच्चा र/वा उसका/उनका सहोिर(हरू)को जानकारीलाई समाज कल्याण लवभािको 

बालबाललका सुरक्षा रेलजष्ट्रीमा िताय िररनेर्? 

 बच्चा र उसको/उनको पररवारलाई कुन-कुन सेवा एकाइ(हरू) र कुन-कुन पेशेवरहरूले 

सेवा प्रिान िनेर्न्? 

 

यो सम्मेलनमा आमाबवुा वा बच्चा सहभािी हुन पाउर्न्? 

 

बच्चा र पररवारको बारेमा र्लफल िनय सामालजक काययकतायले सामान्यतया 

आमाबुवाहरूलाई सम्मेलनमा सहभािी हुन आमलन्त्रत िनेर्। तर कलहलेकाही ँ लवशेष 

कारणहरूले ििाय त्यसो िनुय उपयुि हुिँैन। 

 

आवश्यक परेमा, सामालजक काययकतायले सम्मेलनमा सहभािी हुन िूलो उमेरको बच्चालाई 

पलन आमलन्त्रत िनेर्न्। यद्यलप सानो उमेरको बच्चालाई सामान्यतया आमलन्त्रत िररँिनै 

दकनभने उसले/उनले र्लफल भरहकेो कुरा नबुझ्न सक्र्। 

 

आमाबुवा वा बालबाललका सम्मेलनमा सहभािी भए वा नभए तापलन, सामालजक 

काययकतायले उनीहरूसँि बच्चा र पररवारका लालि भावी प्रबन्धहरू, जस्तै बच्चा कहाँ बस्नेर्, 

बच्चाको रेिििे कसले िनेर्, उनीहरूलाई अन्य र्व्लिबाट सहायता िालहन्र् दक िाहहिँनै, 

इत्यादिका बारेमा कुरा िनेर्। सामालजक काययकतायले उनीहरूका लविारहरू सुने ेर् र अन्य 

र्व्लिहरूलाई थाहा दिन र लविार िनय दिन सम्मेलनमा सुनाउनेर्। 

 

आमाबुवा वा बालबाललका सम्मेलनमा उपलस्थत हुनुहुन्/हुिँनैन्, सम्मेलन पलर् सामालजक 

काययकतायले सम्मेलनका लनणययहरू र िलृष्टकोणबारे आमाबुवालाई स्पष्ट पानेर्। आवश्यक 

हुिँा उहाँहरूले बच्चाले बुझ्ने तररकाले बच्चालाई पलन त्यस बारे बुझाउनेर्न्। बच्चासँि 
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कुनैपलन प्रश्न वा लिन्ता भएमा, उहाँले कुनैपलन समयमा सामालजक काययकतायलाई भने  

सक्र्न् र लतनीहरूको  सामना कसरी िनय सदकन्र् भनी सँिसँिै र्लफल िनय सके्नर्। 

 

 

यदि बच्चा सम्मलेनमा सहभािी भयो भन,े उसल/ेउनले कस्तो भूलमका िले्न सके्नर्? 

 

सम्मेलन अलघ, सभाध्यक्ष वा सामालजक काययकतायले बच्चालाई सम्मेलनको उद्देश्य, सहभािी 

सिस्यहरू र सम्मेलनको काययलवलध, इत्यादिको बारेमा स्पष्ट रूपमा बुझाउनुहुनेर्। 

सम्मेलनको अवलधमा, बच्चाले आफ्नो पररवारको बारेमा थप पृष्ठभूलम जानकारी प्रिान िनय र 

सिस्यहरूद्वारा लसफाररस िररएका स्याहार योजना वा अन्य प्रबन्धहरूको बारेमा आफ्नो 

लविार राख्न सकु्नहुन्र्। बच्चाले आफूले नबुझेको कुनै पलन कुरा स्पष्ट पानय सभाध्यक्ष वा 

सिस्यहरूलाई आग्रह िनय सकु्नहुन्र्।  

 

सम्मलेन पलर्का प्रबन्धहरू के-के हुन्? 

 

सम्मेलनले कुन सेवा एकाइको सामालजक काययकतायले मालमलाको फलो-अप िनुयहुनेर् भने े 

कुरा लनधायरण िनेर्। लजम्मेवारी पाएका सामालजक काययकताय र अन्य पेशेवरहरूले बच्चा र 

उसको/उनको आमाबुवासँि भेटेर कुराकानी िनेर्, र सम्मेलनद्वारा लसफाररस िररएका 

स्याहार योजना र अन्य प्रबन्धहरू कायायन्वयन िनेर्। बच्चाले उनीहरूलाई आफ्ना लविार, 

अवस्था र लिन्ताहरूको बारेमा समेत भने  सके्नर् र ती समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन िने 

भने े लवषयमा र्लफल िररनेर्। 

 


