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संदिग्ध िुर्व्व
य हार भएका बालबाललकाको सुरक्षाको सम्बन्धमा
बाल संरक्षण अनुसन्धान र
बहुलवषयक मालमलाको सम्मेलन
-- आमाबुवाका लालि सूचना
उलचत शारीररक, मनोवैज्ञालनक तथा भावनात्मक स्याहार पाइ स्वास््य वातावरणमा हुकय न पाउनु
सबै बालबाललकाहरूको अलधकार हो। उनीहरूलाई हालन र शोषणबाट जोिाउनुपर्य। आफ्ना
बालबाललकाहरूका शारीररक, मनोवैज्ञालनक र सामालजक आवश्यकताहरू पूर्तय िनुय सबै
आमाबुवा/अलभभावक र स्याहारकतायहरूको लजम्मेवारी हो।
हामी बुझ्िर् ौँ दक आमाबुवा/स्याहारकतायहरूका लवलभन्न समस्याहरू हुन सक्र्न् जसले ििाय
उनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई सबै समयमा उलचत स्याहार र माियिशयन प्रिान िनय असमथय हुन्र्न्।
यद्यलप, आमाबुवा/स्याहारकतायहरूले बच्चाको शारीररक/मनोवैज्ञालनक स्वास््य तथा लवकासमा
खतरा वा हालन पुर्याउने कायय वा उपेक्षा िरे को लव्ास िनने  कु नै कारण र् भने, बच्चाको सुरक्षा र
उत्कृ ष्ट लहतका सुरक्षा लनिने लशका सुलनलित िनयका लालि ''बालबाललकालाई िुर्व्यवहारबाट जोिाउौँ िै
– बहु-अनुशासनात्मक सहकाययका लालि प्रदियात्मक माियिशयक" दिए अनुसार आवश्यक किमहरू
चाल्नका लालि बच्चासौँि सम्पकय मा आउन सक्ने सबै र्व्लिहरू लजम्मेवार र्न्। प्रारलम्भक मूल्याङ्कन
र/वा बाल संरक्षण अनुसन्धान िनयका लालि उनीहरूले सामालजक कल्याण लवभाि (Social
Welfare Department) को पररवार तथा बाल संरक्षण एकाईको सामालजक काययकताय वा बच्चा
तथा पररवारको मालमला सम्हाललरहेको SWD/िैर-सरकारी संस्थाका सामालजक काययकतायलाई
पलन ररपोटय िनुयपर्य। संदिग्ध य न िुर्व्यवहारका मालमलाहरूका लालि, आमाबुवा/स्याहारकताय वा
अन्य कु नै पलन र्व्लि संलग्न भए वा नभएतापलन, र्व्लिहरूले सो मालमलालाई मालथ उलल्ललखत
काययलवलधको अनुसार र्व्वस्था िनुयपर्य।
यसबारे

लचलन्तत

अलभभावक/स्याहारकतायलाई

िोष

लिाउने

वा

नकरात्मक

रूपमा

अलभभावक/स्याहारकताय/बच्चालाई लेबल िनने  नभएर पररलस्थलतको िुरुत्वाकषय समाल्ने पररवारलाई
सक्षम बनाउनु हो जसकारण बच्चाको शारीररक र मनोवैज्ञालनक सुरक्षा सुलनलित िनयको लालि
पररवारले कमयचारीसौँि सह-कायय िरे र जलत सक्िो लर्टो राम्रोसौँि समस्याहरू समाधान िनयको
लालि आफ्नै बल र संशाधानहरूको प्रयोि िनने र्।
सामालजक काययकतायले मालमलालाई कसरी सम्हाल्र् र अनुसन्धान िर्य?
बच्चालाई सम्भालवत हालन/िुर्व्यवहारमा परे को िेख्िा (शारीररक, मनोवैज्ञालनक, लैलङ्िक िुर्व्यवहार
वा उपेलक्षत सलहत), सामालजक काययकतायले पलहला मालमलालाई अन्वेषण िनने र् र प्रारलम्भक
मूल्याङ्कन िनयका लालि आधारभूत जानकारीहरू सङ्कलन िनने र् र त्यसपलर् बाल संरक्षण
अनुसन्धान िररएको र्/र्ैन वा बाल संरक्षण अनुसन्धान िनयका लालि सम्बलन्धत एकाइमा ररपोटय
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िररएको र्/र्ैन भनी लनणयय िनने र्। यदि सामालजक काययकतायले बच्चाको लचदकत्सा जाौँच वा
उपचारको प्रबन्ध लमलाउने वा अस्थायी रूपमा रहन बच्चाका लालि सुहाउौँ िो स्थानको प्रबन्ध
लमलाउने जस्ता बाल सुरक्षालाई सुलनलित िनयका लालि तत्काल काययवाही आवश्यक पर्य भनी
लवचार िियर् भने, सामालजक काययकतायले पलहला सम्भव भएसम्म आमाबुवालाई सम्पकय िनने र्न् र
उहाौँ/उहाौँहरू र बच्चालाई सान्िर्भयक प्रदियाहरूको बारे मा बुझाउनुहुनेर्। आपरालधक कायय भएको
संकेत िनने  पररलस्थलतहरू िेलखएमा, सामालजक काययकताय वा सान्िर्भयक र्व्लिहरुले सो मालमला
बारे प्रहरीमा ररफर िनुयपर्य।

आमाबुवाले सामालजक काययकताय र लवलभन्न र्व्लिहरूलाई सहयोि िनुय एकिमै महत्त्वपूणय र्। हामी
भलवष्यमा बालबाललकालाई हालन/िुर्व्व
य हारबाट जोिाउनका लालि बच्चालाई उलचत स्याहार र
रे खिेख प्रिान िनय आमाबुवालाई सलजलो बनाउन सबै पक्षहरू बीच र्लफल पिात् एउटा उपयुि
योजनामा सहमलत हुनेर् भन्ने अपेक्षा िियर् ।ौँ

मालमला ह्याण्डल िनने  र अनुसन्धान सम्बन्धी थप जानकारी लनम्नानुसार र्न्।
लचदकत्सा परीक्षण वा उपचार
बच्चालाई लचदकत्सा परीक्षण वा उपचारको आवश्यक भएमा, सामालजक काययकताय वा सम्बलन्धत
कमयचारीले बच्चालाई अस्पताल प्रालधकरण (Hospital Authority) अन्तियतको अस्पतालमा
उपलस्थत हुने प्रबन्ध लमलाउनुहुनेर्। बच्चाले िुर्यटना तथा आकलस्मक लवभािमा प्रतीक्षा िनय
नपरोस् भनेर आमाबुवाबाट प्राप्त िरे को सहमलतका साथ सामालजक काययकतायले बच्चालाई वाडयमा
लसधै भनाय िनयको लालि लचदकत्सकलाई सम्पकय िनय सक्नुहुन्र्। आवश्यक भएमा लवस्तृत परीक्षण,
मूल्याङ्कन वा लनरीक्षणका लालि बच्चा अस्पतालमै रहन आवश्यक पनय सक्र्।
अस्थायी स्याहार र्व्वस्था
यदि बच्चालाई अस्पतालमा परीक्षण वा उपचार िनय आवश्यक र्ैन तर सामालजक काययकताय वा
अनुसन्धानमा संलग्न अन्य कमयचारीले बच्चा अलहले र्र फकय न उपयुि र्ैन भन्ने ठहर िरे मा,
सामालजक काययकतायले आमाबुवासौँि र्लफल िरी बच्चा अस्थायी रूपमा रहनका लालि उपयुि
स्थानको प्रबन्ध लमलाउनुहुनेर्।
अनुसन्धानहरू
सामालजक काययकतायले बच्चा वा उहाौँको पाररवाररक सिस्यहरूसौँि अन्तवायतायहरू ललने र र्र िइ
भेट्ने र बच्चा र उहाौँको पररवारको बारे मा जानकारी भएका संस्थाहरूका कमयचारीबाट आवश्यक
जानकारी ललने काययहरू सलहत पाररवाररक पररस्थलतहरूको िलहरो बाल संरक्षण अनुसन्धान र
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मूल्याङ्कन िनुयहुनेर्।। र्टनाको बारे मा जानकारी ललने कायय बाहेक, सामालजक काययकतायले बच्चा
र उहाौँको पाररवाररक सिस्यहरूको पररलस्थलतहरूबारे लवस्तृतमा अध्ययन िनने  र बच्चालाई
हानी/िुर्व्यवहार हुने जोलखम, बच्चा/पररवारको आवश्यकता, करठनाइ र सबलताहरूको
मूल्याङ्कन िनुयका साथै उहाौँहरूका लालि प्रारलम्भक फलो-अपको र्व्वस्था लमलाउने कायय पलन
िनुयहुनेर्।
अन्य पेशेवरहरूले लचदकत्सा परीक्षण, अपरालधक अनुसन्धान वा मनोवैज्ञालनक वा मनोलचदकत्सक
मूल्याङ्कन, आदि जस्ता अन्य मूल्याङ्कनहरू पलन सञ्चालन िनुयहुनेर्। सम्बलन्धत पेशेवरहरूले
आमाबुवालाई लवस्तृत स्पष्टीकरण दिनुहुनेर् र उहाौँहरूलाई अनुसन्धानको उदेशेश्य र महत्त्वबारे
बुझ्नमा मदेशत िनुयहुनेर्। र्टना िम्भीर भएमा वा अपरालधक अपराध िररएको हुन सक्र् भने,
कमयचारीले आमाबुवा/बच्चा अनुसन्धानको लालि इच्र्ु क नभएतापलन सो काययको लालि प्रहरीलाई
मालमलाबारे सूलचत िनय िनय आवश्यक पर्य।

यदि आमाबुवाले मालथका र्व्वस्थाहरूमा सहमलत जनाउनुहुन्न भने
मालथका प्रबन्धहरू बच्चाको सुरक्षा माियिशयनको लहत सुलनलित िनयका लालि हुन् भनी बुझ्न
आमाबुवाहरूलाई लवनम्र अनुरोध िररन्र्। हामी बुझ्िर् ौँ दक अनुसन्धानको िममा आमाबुवालाई
र्व्ाकु ल र अप्ठे रो लाग्न सक्र् र ती र्व्लिको भन्िा लभन्न िृलष्टकोण हुन सक्र्। मालनसहरूले
आमाबुवाका लवचारहरूलाई ध्यानमा राख्नेर्न्। यद्यलप, बच्चाको सुरक्षा र उसको/उनको लहत
सुलनलित िनयका लालि, आमाबुवाहरूले

के लहलनलित प्रबन्धहरू प्रलत सहमलत नजनाए पलन,

सम्बलन्धत र्व्लिले आवश्यकता जनाएको खण्डमा बालबाललका तथा अल्पवयस्कहरूको सुरक्षा
अध्यािेश क्याप 2 अ अन्तियत बच्चाको सुरक्षाका लालि बच्चालाई सुरलक्षत स्थानमा लाने सलहतका
कानूनी उपायहरू अपनाउने लवचार िनय सक्नेर्न्।

लवधानका प्रावधानहरूको आह्वान बारे थप जानकारी लनम्नानुसारर्न् ।
लचदकत्सा परीक्षण वा उपचार
अलभभावकहरूले लचदकत्सा परीक्षण वा उपचारको लालि बच्चा र्व्वलस्थत िनय सहमलत नदिएमा
तर बालबाललका तथा अल्पवयस्क संरक्षण अध्यािेशको क्याप 2 अ (PCJO) को उपधारा
अ4F( ) र (2) अनुसार अनुसन्धान िनने  कमयचारीलाई समाज कल्याणको लनिने शक (DSW) द्वारा
लललखत रूपमा अलधकार-प्राप्त कु नैपलन र्व्लि वा स्टेसन साजने न्ट वा सोभन्िा मालथल्लो तहको
कु नैपलन प्रहरी अलधकारीलाई स्याहार वा सुरक्षा आवश्यक रहेको िेलखने बच्चा वा अल्पवयस्कलाई
तत्काल लचदकत्सकीय वा शल्यलचदकत्सा सेवा आवश्यक र् जस्तो लािेमा उनीहरूले सो बच्चा वा
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अल्पवयस्कलाई अस्पताल लान सक्नेर्न्। अस्पताल लिेर भनाय िररएको बच्चा वा अल्पवयस्कलाई
समाज कल्याणको लनिने शक (DSW) ले सो बच्चा वा अल्पवयस्कलाई लचदकत्सकीय वा
शल्यलचदकत्सा सेवा वा उपचारका लालि आवश्यक पनने  समयसम्म अस्पतालमा राख्न सक्नेर् र
त्यसपिात् DSW ले उसलाई आश्रय स्थलमा ललएर जान सक्नेर्न्।
अस्थायी स्याहार र्व्वस्था
अनुसन्धान िनने  कमयचारीसौँि अलभभावकहरूले बच्चालाई PCJO को खण्ड अ4E( ) अनुसार
वैकलल्पक स्थानमा अस्थायी रूपमा बस्न अनुमलत नदिौँिा त्यस क्षणमा बच्चालाई र्र फकायउन
उलचत हुौँिन
ै भन्ने धारणा भएमा, DSW द्वारा लललखत रूपमा अलधकार-प्राप्त कु नैपलन र्व्लि वा
स्टेसन साजने न्ट वा सोभन्िा मालथल्लो तहको कु नैपलन प्रहरी अलधकारीलाई स्याहार वा सुरक्षाको
आवश्यकता भएको िेलखने कु नै पलन बच्चा वा अल्पवयस्कलाई आश्रय स्थल वा उसलाई उलचत
लाग्न सक्ने अन्य कु नै त्यस्ता स्थानमा लान सक्नेर्न्। अलधकारीले त्यसपलर् 48 र्ण्टाको समयलभत्र
बच्चाको लालि अिालतमा स्याहार वा सुरक्षा आिेशको आवेिन तयार पानने र्।

संदिग्ध िुर्व्व
य हार भएका बालबाललकाको सुरक्षाको सम्बन्धमा बहुलवषयक मालमलाको सम्मेलन
सामालजक काययकताय र सान्िर्भयक र्व्लिले अनुसन्धान सञ्चालन िरे पलर् र मालमलाका लालि
लनलित जानकारी प्राप्त िरेपलर् बहुलवषयक मालमला सम्मेलन आयोजना िनने र्न्। सम्मेलनमा
र्लफल िररने सम्पूणय जानकारीलाई िोपनीय रालखनेर्। सम्मेलन िोषी अपराधीको अलभयोि बारे
र्लफल िनयको लालि नभएर मुदेशा समाल्न र अनुसन्धान िनयमा महत्त्वपूणय भूलमका लनभाएका
पेशेवरहरूलाई अनुमलत दिन, उनीहरूको ज्ञान, प्राप्त िररएको जानकारी र बच्चाको स्वास््य,
लवकास, जीवनका मालमलाहरू समाल्ने क्षमता र बच्चाको सुरक्षा सुरलक्षत राख्ने र उसको उत्कृ ष्ट
लहतको सुरक्षा िनने  र बच्चा र उसको पररवारको लालि फलो-अप योजनाका काययहरू लसफाररस िनने 
उदेशेश्यका साथमा बच्चाको सुरक्षा सुलनलित िनयमा उसको अलभभावक/स्याहारकतायहरूको क्षमता
साझा िनयको लालि सम्मेलन रालखएको हो।
सबै आवश्यक जानकारी तयार िररएको र् भने, सम्बलन्धत बच्चाको सुरक्षालाई संरक्षण िनयका लालि
सम्भव भएसम्म लर्टो योजना बनाउने िृलष्टकोणले, बाल सुरक्षा अनुसन्धानका लालि लजम्मेवार
सामालजक सेवा एकाइद्वारा ररपोटय प्राप्त िरे पलर् र्व्ावहाररक भएसम्म लर्टो 0 कायय दिनलभत्रमा
सम्मेलन आयोजना िररनेर्।
बहु-अनुशासनात्मक मालमला सम्मलेन सम्बन्धी थप जानकारी लनम्नानुसार र्न्।
सम्मेलन सिस्यहरू
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बहु-अनुशासनात्मक मालमला सम्मेलनको संयोजन सामान्यतया सामालजक काययकतायद्वारा िररन्र्।
सम्मेलनमा उपलस्थत हुने सिस्यहरूमा मालमलाको अनुसन्धानमा भाि ललने, बच्चा र उहाौँको
पररवारको बारे मा जानेबुझक
े ो वा भलवष्यमा मालमलाको फलो-अप िनय सक्ने पेशेवरहरू समावेश
हुन्र्न्, अथायत्:


सामालजक काययकतायहरू



लचदकत्सा कमयचारी



लवद्यालयको कमयचारी



प्रहरी अलधकारीहरू



लक्ललनकल मनोवैज्ञालनकहरू



हाल सम्बलन्धत बच्चा वा उहाौँको पररवारलाई सेवाहरू उपलब्ध िराइरहेका पेशेवरहरू



जानकारी प्रिान िनय आवश्यक हुने वा भलवष्यमा मालमलालाई ह्याण्डल िनय सक्ने अन्य
पेशेवरहरू

सम्मेलन कसरी आयोजना िररन्र्
सम्मेलनमा उपलस्थलत हुने पेशेवरहरूले सामान्यतया अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको जानकारी र
पररवारको बारे मा आफू ले जानेबुझेका कु राहरू अन्य सिस्यहरूलाई ररपोटय िरे र सुरू िनने  िर्यन्।
त्यसपलर् सम्मेलनमा लनम्न कु राहरूको बारे मा र्लफल िररन्र्:


बच्चाको सुरक्षाको िृलष्टकोणबाट र्टनाको प्रकृ लत फै सला िनने 



सम्बलन्धत बालबाललका(हरू) साथसाथै पररवारका अन्य बालबाललका र लतनीहरूका
आवश्यकताहरूमा िुर्व्यवहारको वतयमान/भलवष्यको जोलखम स्तरको मूल्याङ्कन िनने 



मालमलाको श्रेणी फै सला िनने  (यो बाल संरक्षणको मालमला हो वा होइन भनी)



मालथका र्लफलको पररणामको आधारमा, बाल स्याहारको प्रबन्ध सलहत बच्चाको सुरक्षा वा
उहाौँका उत्कृ ष्ट लहतको सुरक्षाको रक्षा िनय सम्बलन्धत बच्चा र उहाौँको पररवारको फलो-अप
योजनाको सम्बन्धमा र बच्चाको लालि वैधालनक काययवाही आवश्यक र् वा र्ैन भनी
लसफाररस िनने  र प्रबन्ध लमलाउने



इकाइ र सामालजक काययकताय मालमलाको फलो-अप िनने  काययमा लजम्मेवार र्न् वा र्ैनन्
भनी लनधायरण िनने , फलो-अप योजनाको कायायन्वयनमा अन्य पेशेवरहरूको भूलमका र
लजम्मेवारीहरू लचत्रण िनने  र उपयुि रूपमा मालमलाको फलो-अप िनयको लालि मूल
समूहलाई अपोइन्ट िनने  र मूल समूहको सिस्यता फै सला िनने 



बाल संरक्षण रलजस्रीमा सम्बलन्धत बच्चा र/वा उहाौँको सहोिरहरूको बारे मा जानकारी िताय
िनने  वा निनने  भनी लनधायरण िनने 



अपरालधक अपराध िररएको हुन सक्र् भने, यो निररएको भएमा सम्मेलन हुनुअलर् नै
प्रहरीलाई र्टनाको बारे मा ररपोटय िनने  आवश्यकताबारे र्लफल िनने । कृ पया सम्मेलनको
उदेशेश्य बच्चा र उहाौँको पररवारको लहतको रक्षा िनय के लन्ित रहन्र् भन्ने कु रामा ध्यान
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दिनुहोस्। कलथत अपराधी(हरू) मालथ मुदेशा चलाउने वा नचलाउने भन्ने लवषयमा प्रहरीले
िरे को लनणययमा सम्मेलनको लनणययको कु नै पलन बाध्यकारी प्रभाव हुौँिन
ै
फलो-अप योजनामा के -के समावेश िररन्र्
फलो-अप योजनाको मुख्य उदेशेश्य भनेको बच्चालाई हुने हानीको जोलखम कम िनुय वा हटाउनु हो र
बाल स्याहार र पालन-पोषणमा पररवारको प्रकायय र उहाौँहरूको क्षमता बढाउनु हो जसकारण
उहाौँहरूले बच्चाको सुरक्षालाई रक्षा िनने  पूणय लजम्मेवारी उठाउन सक्नुहुन्र्।
हानी पुिेको/िुर्व्यवहारको लशकार भएको बच्चा र उहाौँको पररवारको पररलस्थलत र
आवश्यकताहरूको आधारमा, फलो-अप योजनामा लनम्न समावेश हुन सक्र्न्:


बच्चा र उहाौँको पररवारको लालि परामशय सेवा



बच्चा र उहाौँको पररवारको लालि लक्ललनक मनोवैज्ञालनक र/वा लचदकत्सकीय मूल्याङ्कन र
उपचार



बच्चा र/वा उहाौँको सहोिरहरूको सुरक्षाको रक्षा िनय वा आमाबुवालाई आफ्ना बच्चा(हरू)को
स्याहार वा रे खिेखबाट अस्थायी राहत दिन लतनीहरूका लालि दिवा वा आवासीय बाल
स्याहार सेवा



बालबाललका तथा अल्पवयस्कहरूको सुरक्षा अध्यािेश, क्याप2 अ को खण्ड अ4(2) अन्तियत
बच्चा र/वा उहाौँका सहोिरहरूको स्याहार र/वा लनरीक्षणका लालि अिालतबाट आिेश पाउन
आवेिन दिने



भावानात्मक समस्याहरू, तनाव, जुवा, मदिरा िुर्व्स
य नी, लािू धषध िुर्व्यसनी, इत्यादिको
सामना िनय पररवारजन(हरू)का लालि लवशेष सेवाहरू



आमाबुवालाई लशक्षा वा अलभभावक-बच्चा दियाकलाप वा पाठ्यिमहरू



बच्चाको लालि अध्ययनमा सहायता र अलतररि पाठ्यिम सम्बन्धी दियाकलापहरू



पररवारको लालि आर्थयक वा रोजिार सहायता



जोलखममा रहेका अन्य पररवारजनहरूका लालि आश्रय के न्ि, अस्थायी आवासीय सेवा वा
लवश्राम स्याहार सेवाहरू, इत्यादि



अन्य सामुिालयक समथयन सेवाहरू

मालमलाको फलो-अप िनने  िममा, बच्चा र उहाौँको पररवारको अवस्थाको लनयलमत समीक्षा िनय र
उलचत सहायता प्रिान िनयका लालि सामालजक काययकतायले बच्चा र उहाौँको पररवारसौँि सम्पकय
िनुयहुनेर् र आवश्यक भएअनुसार र आवश्यक हुौँिा सम्बलन्धत पेशेवरहरूसौँि सम्पकय कायम
राख्नुहुनेर्। आवासीय बाल स्याहार सेवाको प्रबन्ध लमलाइएको खण्डमा, सामालजक काययकतायले
आमाबुवा र बच्चासौँि भेट्ने, र्ुम्न जाने, र्र लबिा, इत्यादिको प्रबन्धको बारे मा र्लफल िनुयहुनेर् र
पररवारलाई स्याहार र पालन-पोषण सम्बन्धी समस्याहरू र्व्वलस्थत िनय सहयोि िनुयहुनेर् ता
दक बच्चाले सके सम्म लर्टो आफ्नो पररवारसौँि बस्न पाओस्।
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यदि बच्चालाई िुर्व्व
य हार भएको शंका िररौँ िा के सम्मेलनमा आमाबुवा वा बच्चा सहभािी हुन
सक्नुहुन्र्
सम्मेलनमा िुईवटा भाि हुनेर्। पलहलो भािमा सिस्यहरू बीच र्लफल हुन्र्। िोस्रो भािमा
सिस्यहरूले आमाबुवाहरूसौँि र्लफल िनुयहुन्र्। सामान्य पररलस्थलतहरूमा, संदिग्ध िुर्व्यवहार
भएको बच्चाको आमाबुवालाई सम्मेलनको िोस्रो भािमा आमलन्त्रत िररनेर्। के ही अवस्थाहरूमा,
बच्चालाई सम्मेलनमा उपलस्थत हुौँिा लाभ हुन्र् भने उहाौँलाई पलन आमलन्त्रत िनय सदकन्र्।
आमाबुवा र/वा बच्चालाई सम्मेलनमा उपलस्थत हुनको लालि आमन्त्रण िनुयको उदेशेश्य भनेको
सम्मेलनसौँि सम्बलन्धत समस्याहरूको बारे मा उहाौँहरूसौँि र्लफल िनुय हो। उहाौँहरूलाई
सम्मेलनको लवचार/लसफाररस/लनणययहरूको बारे मा सूचना दिनु बाहेक, फलो-अप योजनाको
कायायन्वयनमा पेशेवरहरूसौँि सहकायय िनने  तररकामा आमाबुवाको बुझाइ बढाउनका लालि
लवशेषिरी सम्मेलनमा लसफाररस िररएको फलो-अप योजनामा उहाौँहरूको लवचारलाई पलन
सुलवचाररत िररनेर्।
यद्यलप, आमाबुवा(हरू)को उपलस्थलतलाई सिस्यहरूद्वारा अनुपयुि ठालनएमा उहाौँहरूलाई
आमन्त्रण निनय सदकन्र् (उिाहरण, उहाौँको उपलस्थलतले बच्चाको उत्कृ ष्ट लहतमा िम्भीर तररकाले
हानी पुर्याउन सक्र् वा सम्मेलनको प्रदियामा हस्तक्षेप िनय सक्र् वा स्वास््य, मानलसक र
भावनात्मक अवस्थाहरूले उहाौँहरूलाई र्लफलमा प्रभावकारी रूपले सहभािी हुन असक्षम
बनाउनेर्)।
यदि आमाबुवा वा बच्चा सम्मेलनमा उपलस्थत हुनुहुन्न भने, उहाौँहरूले सम्मेलन हुनुअलर् अनुसन्धान
िनने  सामालजक काययकताय वा अन्य सिस्यहरू समक्ष सम्मेलनमा उहाौँहरूको लवचार पाउनको लालि
र्टना र फलो-अप योजना सम्बन्धी आफ्ना लवचारहरू र्व्ि िनय सक्नुहुन्र्। अध्यक्ष वा सामालजक
काययकतायले (आवश्यकता अनुसार लनलित सिस्यहरूसौँि लमलेर) सम्मेलनपलर् आमाबुवा वा
बच्चालाई सम्मेलनमा िररएका लनणयय र लसफाररसहरूको बारे मा र्व्ाख्या िनुयहुनेर्। आमाबुवाले
अझैपलन ती लसफाररसहरूको सम्बन्धमा आफ्ना लवचारहरू राख्न पाउनुहुनेर्। आवश्यक भएमा,
सामालजक काययकतायले आफ्ना लवचारहरू अन्य सिस्यहरू सामु राख्नुहुनेर्।

के सम्मेलनमा आमाबुवाले आफ्नो साथमा आफन्त वा अन्य र्व्लिहरू ल्याउन पाउनुहुन्र्
सम्मेलनका सिस्यहरूको सहमलतमा बच्चाको बारे मा राम्रोसौँि जानेबुझेका र फलो-अप योजना
बनाउन वा कायायन्वयन िनयमा योििान पुर्याउने महत्त्वपूणय पररवारजन र आफन्तहरूलाई पलन
आवश्यकता अनुसार आमलन्त्रत िनय सदकन्र्। यद्यलप, सम्मेलनमा उपलस्थत हुन नसक्ने आमाबुवाले
कु नै प्रलतलनलधलाई उपलस्थत हुन पठाउन पाउनुहुनेर्ैन दकनभने उि र्व्लिले र्लफलमा सहभािी
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हुन वा आमाबुवाको तफय बाट लनणययहरू िनय पाउौँ िैन। सम्मेलन सदकएपलर्, सभाध्यक्ष वा
सामालजक काययकतायले (आवश्यकता अनुसार लनलित सिस्यहरूको साथमा) आमाबुवालाई
सम्मेलनमा िररएका लनणयय र लसफाररसहरूको बारे मा बुझाउनुहुनेर्।
आमाबुवा सम्मेलनमा कसरी सहभािी हुन सक्नुहुन्र्
सम्मलेन अलर्, अध्यक्ष वा अनुसन्धान सामालजक काययकतायले आमाबुवालाई सम्मेलनको उदेशेश्य,
सिस्यता र प्रदिया, इत्यािीको बारे मा संलक्षप्तमा र्व्ाख्या िनुयहुनेर्। सम्मेलनको अवलधमा,
आमाबुवाले पररवारको पृष्ठभूलम जानकारी पूर्तय िनय, र्लफलमा सहभािी हुनुका साथै जोलखम र
फलो-अप योजनाको आवश्यक मूल्याङ्कन, िठन र/ कायायन्वयनमा लवचारहरू दिन सक्नुहुन्र्।
आमाबुवाले सम्मेलनमा र्लफल भएका लवषयहरूको बारे मा सभाध्यक्ष वा सिस्यहरूबाट
स्पष्टीकरण माग्न पलन सक्नेर्न्।
सम्मेलनपलर् आमाबुवाले के िनुप
य र्य
सम्मेलनले कु न इकाई र कस्ता पेशेवरका सामालजक काययकतायले भलवष्यमा मालमलाको फलो-अप
िनुयपर्य भनी लनधायरण िनने र्। आमाबुवालाई लजम्मेवार सामालजक काययकताय र मालमलाको
फलो-अपमा संलग्न अन्य पेशेवरहरूसौँि सम्पकय मा रही सके को हिसम्म बच्चाको सुरक्षा र
पररवारको लहत सुलनलित िनय सुझाव दिइन्र्। आमाबुवाको सहयोि र सदिय सहभालिता एकिमै
महत्त्वपूणय र्।
यदि आमाबुवा सम्मलेनको लनणयय प्रलत असहमत भएमा
सम्मेलनमा उपलस्थत हुने आमाबुवाले सम्मेलनमा आफ्ना लवचारहरू राख्न पाउनेर्न्। यद्यलप,
आमाबुवा सम्मेलनमा सहभािी भएका हुन् वा होइनन् भन्ने कु रालाई ध्यान नदिई, उहाौँह रूले
आवश्यक भएमा सम्मेलन सदकएपलर् सभाध्यक्ष र/वा लजम्मेवार सामालजक काययकताय समक्ष
आफ्ना लवचारहरू राख्न सक्नुहुन्र्।
सम्मेलनद्वारा लनधायरण िररए अनुसार मालमलाको प्रकृ लत प्रलत आमाबुवा असहमत हुनुहुन्र् भने,
सभाध्यक्ष वा लजम्मेवार सामालजक काययकतायले सो लनणयय िनुयका कारणहरू बुझाउनुहुनेर्। हामी
आमाबुवाले सम्मेलनका सिस्यहरूद्वारा दिइएको पेशेवर सुझाव-सल्लाहको आधारमा बच्चाको
शारीररक र मनोवैज्ञालनक सुरक्षाको रक्षा िनने  िृलष्टकोणबाट र्टनाको प्रकृ लत लनधायरण िररएको हो
भन्ने कु रा बुझ्न सक्नुहुन्र् भन्ने आशा राख्र्ौं। र्टनाको प्रकृ लत प्रलत आमाबुवाको लवचार र त्यसको
र्व्ाख्या सिस्यहरूको भन्िा के ही फरक हुन सक्ने भए तापलन, महत्त्वपूणय कु रा भनेको भलवष्यमा
परामशय वा अन्य सहायता सेवाहरूको माध्यमबाट यी समस्याहरू कम िनयको लालि सम्बलन्धत
समस्याहरूमा पुग्नको लालि सहमलत पाउनु हो।
यदि बच्चाको सुरक्षा र/वा स्याहारको सम्बन्धमा सम्मेलनद्वारा लसफाररस िररएको फलो-अप
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योजनाको लनलित प्रबन्ध(हरू) प्रलत आमाबुवा असहमत हुनुहुन्र् भने, समाज कल्याण लवभािको
सामालजक काययकताय वा प्रहरीले बालबाललका तथा अल्पवयस्क सुरक्षा अध्यािेश, क्याप 2 अ को
खण्ड अ4(2) अन्तियत बच्चाको लालि अिालतमा स्याहार वा सुरक्षा आिेश पाउन आवेिन दिनुपनने 
हुन सक्र्। आमाबुवाले सुनव
ु ाईमा आफ्ना लवचारहरू राख्न पाउनुहुनेर्। त्यसपलर् अिालतले
सम्बन्धी प्रबन्धहरूमा फै सला िनने र्। आमाबुवाले फलो-अप योजना प्रलत असहमलत जनाइ
सम्बलन्धत संस्थामा उजुरी िायर िरे पलन, लजम्मेवार सामालजक काययकताय र सम्बलन्धत
पेशेवरहरूले सम्मेलनद्वारा लसफाररस िररएको फलो-अप योजनालाई र्व्वहाररक हिसम्म
कायायन्वयन िनुयहुनेर्।
यदि आमाबुवा लनलित पेशेवरको काम िराइ प्रलत असन्तुष्ट भएमा
संदिग्ध बाल िुर्व्यवहारको मालमला सम्हाल्ने लजम्मेवार पेशेवरहरूले आमाबुवाले सो कु रालाई
बुझी सहयोि िनने  आशाका साथ आमाबुवालाई अपनाइने/अपनाइएका किमहरू र त्यसको
पर्ालडको कारणको बारे मा बुझाउने सक्िो प्रयास िनुयहुनेर्। लनलित पेशेवरद्वारा अपनाएको
किम प्रलत असन्तुष्ट भएका आमाबुवाले उि पेशेवरको संस्था सामु आफ्ना लवचारहरू राख्न वा
त्यस संस्थामा उजुरी िायर िनय सक्नुहुन्र्।
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