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''बाल सरंक्षण -- हामी सबकैो कर्तव्य हो'' भनिि ेपर्ातका लानि 

 

बाल सरंक्षण -- हामी सबकैो कर्तव्य हो 

 

बालबानलकाको वृनि र नवकासका लानि उिीहरूका आमाबुवा र स्याहारकर्ातहरूको मायाका 

साथ-साथै उनर्र् स्याहार र अिुशासि आवश्यक पर्त। बालबानलकाको शारीररक र मिोवैज्ञानिक 

सुरक्षा वा स्वास््यलाई उिीहरूका आमाबुवा वा स्याहारकर्ातद्वारा खर्रामा पाररएको वा 

लापरवाही िररएको र् भि,े यसले बालबानलकामा नवपररर् प्रभावहरू पािेर्। यी प्रभावहरूल े

सामान्यर्या अन्य मानिसहरूद्वारा ल्याइएको भन्दा ठूलो क्षनर् पुर् याउँर्। मिोवैज्ञानिक रूपमा, 

हािी पुिेका/दवु्यतवहार िररएका बालबानलकाहरूल ेशारीररक र्ोटपटकबाट मात्र िभएर शरीरको 

प्रकायत र बौनिक नवकासमा हानिका नवनभन्न निग्रीबाट पनि पीिा महसुस ििेर्ि् जसले िम्भीर 

अवस्थाहरूमा मृत्यु पनि निम्त्याउि सक्र्। मिोवैज्ञानिक र सामानजक नहसाबले, 

बालबानलकाहरूको व्यवहार, भाविा, धारणा र अन्र्र व्यनििर् सम्बन्धसँिै समस्याहरू उत्पन्न 

हुिेर्ि्। यदद समस्याहरूलाई ठीक र्ररकाले समाधाि िररएका रै्िि् भिे, उि समस्याहरूल े

बच्चाहरूलाई आघार् पुर् याउि सक्र्ि् र अको पुस्र्ाहरूलाई सम्भानवर् समस्याहरू दखेाएर 

उिीहरूको पालि-पोषण र बाल अिुशासिलाई पनि प्रभाव पाित सक्र्।  

 

बालबानलकालाई हानि/दवु्यतवहारबाट जोिाउिु मात्र बाल अनधकार िभई उिीहरूका 

आमाबुवा/अनभभावक, स्याहारकर्ात र समाजको नजम्मेवारी पनि हो। बालबानलकाको नलङ्ि, उमेर, 

जानर्, भाषा, धमत, निवासको नस्थनर्, स्वास््य अवस्था, व्यवहारको क्षमर्ामा ध्याि िददइकि, 

बच्चामानथ भएको दवु्यतवहार रोक्न व्यवहाररक भएसम्म आमाबुवा र सबै क्षेत्रहरूले बालबानलकाको 

शारीररक र्था मिोवैज्ञानिक सुरक्षालाई सुनिनिर् ििुतपदतर्। 

 

बाल दवु्यतवहार भिकेो के हो 

 

बाल दवु्यतवहारलाई आयोि वा बनहष्कारको कुिै पनि कायतको रूपमा पररभानषर् िररन्र् जसले 18 

वषत भन्दा मुनिका व्यनिहरूको शारीररक/मिोवैज्ञानिक स्वास््य र नवकासलाई जोनखममा पादतर् 

वा असर पुर् याउँर्। 

 

बाल दवु्यतवहार त्यस्र्ा व्यनिहरूद्वारा प्रनर्बि िररएको हुन्र् जो उिीहरूका नवशेषर्ाहरूद्वारा 

(उदाहरण: उमेर, नस्थनर्, ज्ञाि, संिठिात्मक सरंर्िा) भदेभावपूणत शनिको नस्थनर्मा हुन्र्ि् जसल े

बच्चालाई असुरनक्षर् िराउँर्। उिीहरू बच्चाको स्याहार वा निरीक्षणका लानि नजम्मेवार र्ि् वा 

उिीहरूको अवस्था/पनहर्ािको कारण बच्चाको स्याहार वा निरीक्षणमा भुनमका निवातह िदतर्ि्। 

बाल यौि दवु्यतवहारका घटिाहरूमा, उिीहरूले त्यस्र्ा अन्य व्यनिहरुलाई पनि समावेश िर्ति् जो 

बच्चाका भेदभावपूणत शनिको नस्थनर्मा हुन्र्ि्। बच्चालाई नर्न्न वा िनर्न्न सके्न व्यनिहरू वयस्क वा 
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िाबालक हुि सक्र्ि्। 

 

हानि/दवु्यतवहारको प्रकार 

 

(1) शारीररक हानि/दवु्यतवहार 

 बच्चामा हहसंात्मक वा अन्य र्ररकाले शारीररक र्ोटपटक वा यार्िालाई 

जिाउँदर्(उदाहरण: नहकातउिे, खुट्टाले नहकातउि,े वस्र्ुले नहकातउिे, नवष खुवाउिे,श्वास 

अवरोध पािे, पोल्िे,नशशुलाई हल्लाउिे वा कारणबि रूपमा अशि व्यनिको लक्षण 

दखेाउिे), जहाँ र्ोट पुयातउि एक निनिर् ज्ञाि वा उनर्र् शंका हुन्र्। 

 

 

शारीररक हानि/दवु्यतवहार बारे थप जािकारी निम्नािुसार र्। 

 

शारीररक हानि/दवु्यतवहारका सम्भानवर् सरू्कहरू 

 

शारीररक सरू्कहरू 

 र्ोट, काटेको घाउ, टोकेको घाउ, पोलेको घाउ, नपनल्सएको, फ्र्याक्र्र, आन्र्ररक र्ोटपटक 

वा कुिै अन्य र्ोटपटकहरू जिु दघतटिाका कारण हुिे असम्भव र्  

 बच्चालाई बाँनधएको हुि सक्र् भने्न संकेर् ििे हार्हरू, िािीहरू, खुट्टाहरू, िोलीिाठँोहरू, 

पेट र कम्मरमा दनेखएका नर्न्हहरू 

 बच्चालाई धेरै पटक र्ोटपटक लािेको हुि सक्र् भने्न संकेर् िि ेदवुै ियाँ र पुरािो र्ोट वा 

र्ोटपटकहरू  

 बच्चा एकदमै थदकर्, कमजोर दनेखन्र् वा कपाल झरेको वा निराशाको संकेर् दखेाउँर्   

 

व्यवहारात्मक सरू्कहरू 

 अनभभावक/स्याहारकर्ात/बच्चाद्वारा बच्चालाई भएको र्ोटपटकको कारण/क्रमका नववरणहरू 

धारण िररएका र्ोटपटकहरू सँि अनवश्वसिीय/ नवपरीर् वा लािेको र्ोटपटकसँि असमाि 

र् । 

 र्ोटपटक लािेको बच्चाको लानि नर्दकत्सा सुझाव खोज्ि असफल वा दिलाई  

 बच्चाले आफ्िो शरीर िाक्नको लानि लिाएको कपिाहरूको अनधकर्म मात्रा   

 बच्चाले िाटदकय रूपमा वा नियनमर् व्यवहारहरूमा हुिे हानि/ दवु्यतवहारको दशृ्यहरू 

दोहोराउिे/दखेाउि े 
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दवु्यतवहारपणूत (पनहल े"सकेि बबेी नसन्रोम" भिरे नर्निि)े मनस्र्ष्क आघार्  

 दवु्यतवहारपूणत (पनहले "सेकि बेबी नसन्रोम" भिेर नर्नििे) मनस्र्ष्क आघार् भन्नाले 

नशशु वा सािा बालबानलकालाई र्ीव्र रूपमा हल्लाउँदा वा बलपूवतक नहकातउिे, 

हाने्न, र्ाने्न आदद बाट पित जािे िम्भीर र्ोटपटकहरूलाई व्याख्या िर्त।  

 मानिसको मनस्र्ष्कको र्न्र् ु र खप्परको बीर्मा खाली ठाउँ हुन्र् जसकारण 

नर्िीहरू कनसलो र्ररकाले सँिै जोिकेो हुदँिैि् । बच्चाहरू िरम मनस्र्ष्क र घाँटीमा 

हुिे मांशपेशी पूणतरूपले नवकासमा िभएको कारणले नवशेष रूपमा अनर्संवेदिशील 

हुन्र्ि्। शीघ्र वेि–कम िनर्को बलले केही सेकण्िको लानि बच्चालाई र्ीव्र रूपमा 

हल्लाउि े वा नर्िीहरूलाई शारररीक बल लिाउिाल े दवुैले स्थायी मनस्र्ष्कमा 

क्षनर्, अन्धोपि, नसजर वा मृत्यु पनि हुि सके्न जस्र्ा िम्भीर र्ोटपटकहरू 

निम्त्याउँद ैउसको िाजुक मनस्र्ष्कमा क्षनर् हुिेर्।  

 यो स्याहारकर्ातले रोइरहकेो बच्चालाई र्ुप लिाउिको लानि ररस वा निराशाल े

आवेिशील प्रनर्दक्रया जिाउँदा हुि सक्र्। यद्यनप, बच्चालाई हल्लाउिाले िम्भीर 

िनर्जाहरू निम्त्याउिेर् र त्यसैले बच्चालाई बलपूवतक कनहल्यै पनि िसम्हाल्िुहोस् ।  

 दवु्यतवहारपूणत मनस्र्ष्क आघार् र लिार्ार रोइरहकेो बच्चालाई सम्हाल्िे ििे बारे 

नववरणहरूका लानि, कृपया स्वास््य नवभािको यस वेबसाइटमा सन्दभत नलिुहोस्: 

https://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/13041.html. 

 सेकि बेबी नसन्रोम बारे अनियो-नभजुअल संशाधािहरूको लानि, कृपया स्वास््य 

नवभािको यस वेबसाइटमा सन्दभत नलिुहोस:् 

https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/mulit_med/000019.html (क्यान्टोनिज 

संस्करणमा मात्र उपलब्ध र्)। 

 र्पाईंलाई आफ्िो बच्चालाई िम्भीर वा र्ीव्र रूपमा हल्लाएको र् भने्न थाहा भएमा 

वा शंका लािेमा, अस्पर्ाल प्रानधकरणको अस्पर्ालमा जनर् सक्दो नर्टो आफ्िो 

बच्चाको नर्दकत्सकीय परीक्षण व्यवनस्थर् ििुतहोस्। अप्यारो, दोष वा िरको 

कारणले कुिै पनि कुरा िलुकाउिुहोस्। र्पाईंले नर्दकत्सा कमतर्ारीलाई साँर्ो कुरा 

बर्ाउिुपर्त र आफ्िो बच्चालाई एकदमै उत्तम उपर्ार प्राप्त िित ददिुपर्त। 

 

 

शारीररक सजायलाई शारीररक हानि/दवु्यतवहारको रूपमा नलि सदकन्र्? 

 शारीररक सजायले प्राय: बच्चाको व्यवहार पररवर्ति वा नियन्त्रण िितको लानि बच्चालाई 

पीिा ददि उसलाई नहकातउि ेकुरालाई जिाउँर्। धेरैजसो अवस्थाहरूमा, शारीररक सजाय 

बालबानलकाहरूलाई हािी पुर् याउिे कुिै पनि अनभप्राय नबिा अिुशासिको लानि 

बालबानलका प्रनर् अनभभावक/स्याहारकर्ातद्वारा प्रयोि िररएको र्। यद्यनप, शारीररक 

सजाय बाल अिुशासिमा प्रयोि ििे उनर्र् वा प्रभावकारी र्ररका होइि। 

https://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/13041.html
https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/mulit_med/000019.html
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अनभभावक/स्याहारकर्ातहरू उत्तेनजर् भएअिुसार, सजाय बढ्ि वा अनधकर्म हुि सक्र् र 

उिीहरूको भाविाहरू पोख्नको लानि सो माध्यममा पररवर्ति हुि सक्र्। यो बाल 

अिुशासिको उद्दशे्य प्रदाि िित मात्र असफल िभएर धेरै अिुनर्र् पररणाम निम्याउँर्। 

बालबानलकालाई शारीररक र्ोटपटक लाग्ने बाहके, शारीररक सजायले बालबानलकाको 

मिोवैज्ञानिक नवकासमा पनि हािी पुर् याउिेर्, जस्र्,ै आत्म-सम्मािलाई हािी पुर् याउिे वा 

समस्या समाधाि िितमा हहसंा प्रयोि िितको लानि बालबानलकाको प्रवृनत्तलाई पे्रररर् ििेर् 

। यस बाहके, आमाबुवा-बच्चाको सम्बन्ध पनि प्रनर्कूल रूपमा प्रभानवर् हुिेर्। 

 धेरैजसो शारीररक हानि/दवु्यतवहारका मानमलाहरू अनभभावकहरूद्वारा आफ्िा बालबानलका 

प्रनर् िररि ेशारीररक सजायबाट उत्पन्न हुन्र्। कस्र्ो प्रकारको शारीररक सजायले शारीररक 

हानि/दवु्यतवहार संिरठर् िर्त भिी व्याख्या ििे बारे कुिै वास्र्नवक मािक रै्ि। कमतर्ारील े

व्यनििर् मानमलाहरूको नवशेषर्ाहरू मूल्याङ्कि ििुतपर्त। प्राथनमक नवर्ार भिेको 

अनभभावक/स्याहारकर्ातले बच्चालाई हािी पुर् याउिे कुिै पनि अनभप्राय र् वा रै्ि भने्न कुरा 

बाहके उहाहँरूको व्यवहारद्वारा बच्चाको शारीररक/मिोवैज्ञानिक स्वास््य र नवकासमा 

भएको हािी र सम्भानवर् प्रभाव हो। 

 

शारीररक रूपमा हािी पिुकेो/दवु्यतवहार भएको बालबानलका प्रनर् कस्र्ा प्रभावहरू हुिरे्ि?् 

 हािी पुिेको/दवु्यतवहार भएका बालबानलकाहरूले शारीररक र्ोटपटक र पीिाबाट मात्र 

िभएर शरीरको प्रकायत र बौनिक नवकासमा हानिका नवनभन्न निग्रीबाट पनि पीिा महसुस 

ििेर्ि् जसले िम्भीर अवस्थाहरूमा मृत्यु पनि निम्त्याउि सक्र्।  

 साथै, बालबानलकाहरूको व्यवहार, भाविा, धारणा र अन्र्र व्यनििर् सम्बन्धसँिै 

समस्याहरू उत्पन्न हुिेर्ि।् यी समस्याहरूलाई रारोसोसँि समाधाि िररएि भिे, 

बालबानलकाको नवकासलाई प्रभाव पारेर आघार् पनि निम्त्याउिेर्। उि समस्याहरूल े

आउँदो पुस्र्ाहरूलाई सम्भानवर् समस्याहरूका कारण उिीहरूको पालि-पोषण र बाल 

अिुशासिलाई पनि प्रभाव पाित सक्र्। 

 

(2) यौि दवु्यतवहार 

 बच्चालाई यौि शोषण वा दवु्यतवहारका लानि कुि ैपनि यौि िनर्नवनधमा भाि नलि बाध्य 

बिाउँर् वा प्रलोभिमा पार्त र बच्चाले मािनसक अपररपक्वर्ाका कारण आफूलाई हुि े

यौि दवु्यतवहारमा सहमर् हुदँिै वा पूणत रूपमा बुझ्दिै।  

 यो यौि दक्रयाकलापमा बालबानलकाहरूसँि प्रत्यक्ष शारीररक सम्पकत  राख्ने वा िराख्ने 

व्यवहारहरू समावेश हुन्र्ि् (उदाहरण: बलात्कार, मौनखक यौि, बच्चालाई अरूसिँ 

हस्र्मैथुि िित ददि/ेउसका लैनङ्िक अङ्िहरू दखेाउिे, अनिल सामग्रीको उत्पादि, 

आदद) 

 यौि दवु्यतवहारमा पुरस्कार वा अन्य र्ररका माफत र् बच्चालाई प्रलोभिमा पािे कुराहरू 

समावेश हुन्र्ि्, बच्चालाई लनैङ्िक दवु्यतवहारको अनभप्रायमा उसको नवश्वास प्राप्त िरेर 

नवनभन्न र्ररकाल े बच्चा सँि सम्बन्ध स्थापिा ििे र/वा भाविात्मक सम्बन्धहरू पनि 
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समावेश हुन्र्ि् (उदाहरण: मोबाइल फोि वा इन्टरिेट माफत र् बच्चासँि सञ्चार ििे)। 

 एक दकशोर र अन्य व्यनिबीर्को सहमनर्ल ेिररएको यौि िनर्नवनधमा पनि व्यनिद्वारा 

यौि शोषण संलग्न हुि सक्र् जसका नवशेषर्ाहरू दकशोर-दकशोरीको भेदभावपूणत 

शनिको नस्थनर्मा र्ि्।  

 

 

यौि दवु्यतवहार बारे थप जािकारी निम्नािुसार र्। 

 

यौि दवु्यतवहार बारे कनल्पर् कथा नवपररर् यथाथत 

कनल्पर् कथा यथाथत 

 यौि दवु्यतवहारका 

प्रकारहरू भिेको 

बलात्कार, हाििार्ा 

र अिुनर्र् आक्रमण 

मात्र हुि्। 

 यी आक्रामक व्यवहारहरू बाहके, शारीररक सम्पकत  नबिाका 

केही कायतहरू, जस्र्ै अिुनर्र् अिावरण, बच्चालाई 

अरूहरूलाई मास्टरबेट िित लिाउिे/उहाँको लैनङ्िक 

अङ्िहरू दखेाउि वा अनिल र्ररकामा निम्त्याउि/अन्य 

व्यनिहरूको यौिजन्य दक्रयाकलापहरू/अिील र्लनर्त्र, 

नभनियो वा प्रकाशिहरू हिेत लिाउि े आदद., अनिल 

सामग्रीको उत्पादि, आदद पनि यौि दवु्यतवहार कायत हुि्। 

 

यौि दवु्यतवहारमा बच्चालाई यौिजन्य दवु्यतवहारको 

उद्दशे्यले उसको नवश्वास नजत्नको लानि नवनभन्न माध्यमबाट 

इच्र्ा पूवतक उसँि सम्बन्ध/भाविात्मक सम्बन्ध निमातण ििे 

कायत समावेश हुन्र् (जस्र्ै, मोबाइल फोि वा इन्टरिेटको 

माध्यमबाट बच्चासँि कुरा ििे)। 

 

दकशोर-दकशोरी र अको व्यनिको बीर्मा यौिजन्य 

दक्रयाकलाप सहमनर्का साथ भएर्ापनि, यसमा 

उसको/उिको व्यनििर् िुणले दकशोर-दकशोरीलाई 

शनिको अन्र्र भएको व्यनिले िरेको यौि शोषण समावेश 

भएमा, यसलाई पनि यौि दवु्यतवहार मानििेर्।  

 बालबानलकाहरूलाई 

अपररनर्र् 

व्यनिहरूले मात्र 

यौि दवु्यतवहार 

 धेरैजसो अवस्थाहरूमा, अपराधीहरू बच्चाले नर्िेको व्यनि 

हुन्र्ि्। उिीहरू बच्चाले नवश्वास र माया ििे अनधकारी 

व्यनि हुन्र्ि्। उिीहरू बच्चाका आफन्र्हरू पनि हुि 

सक्र्ि्। अपराधीहरूल ेबच्चालाई प्रनर्पादि, उपहार, युनि 
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िर्ति्। वा जबरजस्र्ी पनि िरेर यौि समिम वा यौिजन्य 

कायतहरूमा प्राय: संलग्न िर्ति।् 

 केटीहरू मात्र 

यौिजन्य 

दवु्यतवहारको नशकार 

हुन्र्ि्। 

 केटाहरू पनि समाि वा नवपररर् नलङ्िका 

अपराधीहरूद्वारा यौि दवु्यतवहारका पीनिर्हरू हुि 

सक्र्ि्। 

 

यौि दवु्यतवहारका सम्भानवर् सरू्कहरू 

यौि दवु्यतवहारको सामिा िरेका धेरैजसो बालबानलकाहरूले आफ्िो दवु्यतवहारपूणत अिुभवको 

खुलासा िित र्ाहन्नि ् वा खुलासा िित िराउँर्ि्। नर्िीहरूलाई अपराधीहरूल े यसको बारेमा 

कसैलाई पनि िबर्ाउि भिी राजी बिाएका वा धम्की ददएका हुि सक्र्ि्। यौि दवु्यतवहारको 

सामिा िरेका बालबानलकाहरूमा व्यवहारात्मक, भाविात्मक वा शारीररक पररवर्तिहरू दनेखि 

सक्र्। वयस्कहरू बच्चाका निम्न सूर्कहरू बारे सर्ेर् रहिपुर्त:  

 

शारीररक सरू्कहरू 

 लैनङ्िक क्षेत्रमा दखेेको, सुनन्नएको वा नर्लाएको भिी िुिासो ििे 

 शौर्ालय प्रनशक्षण प्राप्त िरेर्ापनि मलत्याि वा मूत्राशय नियन्त्रण िित िसके्न 

 बारम्बार मूत्र माितमा संक्रमण हुि े

 यौि संक्रमक रोि हुि े

 िभातवस्था 

 

व्यवहारात्मक सरू्कहरू 

 यौि समिम वा यौिजन्य व्यावहार बारे ज्ञाि हुिे जिु बच्चाको उमेरअिसुार अपेक्षाभन्दा 

बानहर र् 

 बच्चाले वयस्कहरुको शरीरको भािहरूमा नवशेष इच्र्ा दखेाउिे वा उिीहरूको शरीरको 

संवेदिशील भािहरूमा बारम्बार र्ोइरहि े

 खेल वा नियनमर् व्यवहारमा यौि दवु्यतवहारका दशृ्यहरू प्रदशति ििे/ दोहोराउि े

 ठूलो उमेरको बच्चाले आफ्िो नवपररर् नलङ्िको आमाबुवासँि बारम्बार एउटै नवस्र्रा साझा 

िर्त 

 पयातप्त स्वयं-स्याहारका क्षमर्ाहरू भएको बच्चा जसको स्याहारकर्ातले प्राय: उसको व्यनििर् 

स्वास््य/स्याहार सम्बन्धी कामहरूको ख्याल राख्र् (जस्र्ै, िुहाउिे, शौर्ालय प्रयोि िरेपनर् 

सफा ििे, कपिाहरू फेि,े आदद।) 

 अनधकर्म हस्र् मैथिु  

 एक्लै हुिबाट धेरै िराउिे, अन्य व्यनिहरूको आँखामा हिेत िर्ाहिे 

 कही वा समाि नलङ्ि/निनिर् पनहर्ाि भएको व्यनि(हरू)/कसैसँि बस्न उच्च रूपमा 
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प्रनर्रोधक हुिे  

 बारम्बर िरारोसो सपिा आउिे, रारोसोसँि सुत्न कठीि हुिे वा निन्रा िलाग्ने  

 उदासी, र्ुच्र् महसुस ििे र स्वयं-हानि वा आत्महत्या प्रवृनत्त हुिे  

 व्यवहारात्मक समस्याहरू (जस्र्ै, एिोरेनक्सया/बुनलनमया, मोटोपि, स्वयं-हानि, घरबाट 

भाग्ने, आत्महत्या, प्रोनमनस्कटी, मद्यपाि र लािुऔषध दवु्यतसि)  

 

मानथ ददइएका सरू्कहरू सन्दभतका लानि मात्र हुि्। मानथ ददइएका कुिै पनि सरू्कहरू अवलोकि 

िररएमा, थप अन्वेषण िित सुझाव ददइएको र्। 

 

मलाई बच्चालाई यौिजन्य रूपमा दवु्यतवहार िररएको र् भन्न ेशकंा लािमेा मलै ेके ििुतपर्त? 

िित हुि ेकुराहरू िित िहुि ेकुराहरू 

 शान्र् र नवश्वासिीय व्यवहार कायम 

राख्नुहोस ्

 उत्तेनजर् हुिे, 

पक्षपार्पूणत/शंकास्पद व्यवहार 

अपिाउिे  

 बच्चासँि सुरनक्षर् वार्ावरणमा कुरा ििुतहोस्  आलोर्िात्मक रटप्पणीहरू ििे  

 बच्चालाई पररनस्थनर् बुझ्िको लानि के भएको 

र् भने्न कुरा खुलासा िित प्रोत्साहि ििुतहोस ् 

 

 

काल्पनिक वा िेर्ृत्व ििे प्रश्नहरू 

सोध्ने  

 बच्चालाई र्पाईंले उहाँको भाविाहरू 

बुझ्िुहुन्र् र उहाकँो समस्यालाई िम्भीर 

रूपमा ह्याण्िल ििुतहुिेर् भने्न कुराको 

आश्वासि ददिुहोस ्

 

 

बेवास्र्ा/अबुझपि 

 बच्चालाई उहाँले यौि दवु्यतवहारको घटिा 

खुलासा िरेर रारोसो काम िद ै हुिुहुन्र् भने्न 

कुराको आश्वासि ददिहुोस् 

  

 बच्चालाई यौि दवु्यतवहार िलर् हो र िोप्य 

राख्नु हुदँिै भने्न कुरा थाहा ददिुहोस्  

  

 बच्चालाई यौिजन्य रूपमा दवु्यतवहार हुि ु

उहाँको िल्र्ी होइि भने्न कुरा थाहा ददिहुोस् 
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बच्चाल ेआफूलाई यौिजन्य रूपमा दवु्यतवहार िररएको भन्न ेकुरा खलुासा िरेमा: 

िित हुि ेकुराहरू िित िहुि ेकुराहरू 

 सामानजक कायतकर्ात, प्रहरी 

वा नर्दकत्सक, आदद जस्र्ा 

पेशेवरहरूसँि र्ुरून्र्ै मद्दर् 

खोज्िे  

 अपराधीलाई बच्चाको अिानि रटप्पणी ददिे वा 

दोष लिाउिे 

   बच्चालाई खुलासाका पररणामहरूको िरको 

लानि घटिालाई लुकाउि अिुरोध ििे 

   बच्चालाई अन्य व्यनिलाई आफूसँि यौिजन्य 

कायतहरू िित आकषतण िित/अिुमनर् ददएको 

   भनि दोष लिाउि े बच्चाले भिेको कुरामानथ 

प्रश्न/प्रनर्प्रश्न ििे 

 

शकंा लािकेो अवस्थामा: 

 र्पाईंले सामानजक कायतकर्ात, प्रहरी वा नर्दकत्सक, आदद जस्र्ा पेशेवरहरूसँि मद्दर् 

खोज्ि सकु्नहुन्र्। 

 

यौि दवु्यतवहार कसरी रोके्न? 

 बालबानलकाहरूलाई निम्न कुरा बुझ्ि ददिुहोस्: 

 अपराधीहरू अपररनर्र् वा उहाँहरूको नर्िेको व्यनिहरू हुि सक्र्ि्। 

 केही शरीरका भािहरू जस्र्ै, स्र्ि, िुप्तांिहरू आदद यनर् निजी हुि ् दक अन्य कसलैे 

रु्िुहुदँिै। 

 उहाँहरूलाई आफ्िा शरीरमा कसैल े पनि कुि ै पनि िकारात्मक व्यवहारल े र्ोएको र 

अमैत्रीपूणत अिुरोध िरेको (उहाँहरूको अनभभावक वा िार्ेदारहरूको कुिै पनि व्यनि) 

कुरालाई अस्वीकार िि ेअनधकार उहाहँरूको स्वानमत्वमा हुन्र्। 

 उहाँहरूले आफ्िो टाउको हल्लाएर, दिृर्ापूवतक "िाइ" भिेर, कराएर, भािेर आदद वा 

र्ुरून्र्ै अन्य व्यनिहरूबाट मद्दर् खोजेर जस्र्ा नवनभन्न मध्यमबाट अस्वीकार िित 

सकु्नहुन्र्। 

 यौि दवु्यतवहार असामान्य कायत हो र यसलाई िोप्य राख्नहुुदँिै। 

 बालबानलकालाई यौि दवु्यतवहारको अिुभव वा उहाँहरूलाई कष्ट ददि े िोप्य रु्वाइ बारे 

उहाँहरूल ेनवश्वास िित सके्न वयस्क व्यनिलाई भिेर मद्दर् खोज्ि प्रोत्साहि ििुतहोस्। 

 वयस्क व्यनिले उहाँको कुरामा नवश्वास ििरेर्ापनि, उहालँाई कसैले नवश्वास िरेर मद्दर् 

ििदातसम्म उहाँले अन्य वयस्क व्यनिहरूलाई भनिरहिुपर्त। 



Nepali August 2020 

9 
 

 बालबानलकालाई सामान्य रूपमा आफन्र्हरूलाई अंकमाल वा र्ुम्बिहरू ददि कर 

िलिाउिुहोस् वा प्रोत्साहि िििुतहोस्। बालबानलकाहरूलाई अन्य व्यनिहरूसँि राख्नुपि े

सामान्य सामानजक दरूी बारे थाहा ददिहुोस्।  

 अपराधीहरूलाई प्राय: बच्चालाई योिजन्य दक्रयाकलापमा संकग्न िित शारीररक बल प्रयोि िित 

आवश्यक हुदँिे। उिीहरूले अन्य व्यनिहरू मानथ बच्चाको नवश्वास र निभतरर्ाको फाइदा 

उठाएर बच्चालाई यौिजन्य कायतहरू िित आकषतण ििेर्ि्। अनभभावकहरूल े आफ्िा 

बालबानलकाहरूको भाविात्मक सन्र्ुनष्ट सुनिनिर् िित उहाँहरूको ख्याल िरेर 

अपराधीहरूलाई उहाहँरूको फाइदा उठाउिबाट रोक्नको लानि उहाँहरूल े नर्िेको 

व्यनिहरूमा ध्याि ददिुपर्त।  

 अनभभावकहरूले बालबानलकाहरूको शरीरलाई आदर र स्याहारको साथमा व्यवहार ििुतपर्त 

जसकारण बालबानलकाहरूले सोही र्ररकामा आफ्िा शरीरहरूको आदर िित नसक्न वा 

अरूलाई अिुरोध िित सकु्नहुन्र्।  

 बालबानलकाहरूसँि कुरा ििुतहोस ्र उहाहँरूलाई प्रश्नहरू सोध्न वा उहाहँरूको अिभुव साझा 

िित प्रोत्साहि ििुतहोस्। उहाहँरूले यौिजन्य दवु्यतवहारको सामिा ििुतभएको र् भिे र्पाईं वा 

अन्य नवश्वानसलो वयस्क व्यनिहरूलाई भनु्नपर्त भने्न कुरा बारे उहाहँरूलाई व्याख्या ििुतहोस्। 

 

 

(3) उपके्षा 

 बच्चाको आधारभूर् आवश्यकर्ाहरूमा ध्यािाकषतणको कमीले िम्भीर वा दोहोररएको 

िमुिालाई जिाउँर् जसल ेबच्चाको स्वास््य वा नवकासलाई खर्रामा पार्त वा असर पार्त। 

उपेक्षा निम्न प्रकारहरूका कारण हुि सक्र्: 

(a)  शारीररक (आवश्यक खाद्य/कपिा/आश्रय उपलब्ध िराउि असफल, शारीररक 

र्ोटपटक/ग्रनसर् हुिबाट रोक्न असफल, उनर्र् नििरािीको कमी, िाबालकलाई एक्लै 

र्ोड्िे, खर्रिाक औषनधहरूको अिुनर्र् भण्िारणल े पररणाम स्वरूप बच्चाद्वारा 

दघुतटिाजिक अन्र्ग्रतहण हुिे वा बच्चालाई औषनध-नलिे वार्ावरणमा राख्नाल ेपररणाम 

स्वरूप बच्चाद्वारा खर्रिाक औषनधहरू सुग्ने/सास नलिे); वा 

(b)  नर्दकत्सा (बच्चालाई आवश्यक नर्दकत्सा वा मािनसक स्वास््य उपर्ार उपलब्ध िराउि 

असफल हुिे कुराहरू समावेश हुन्र्ि्); वा 

(c)  नशक्षा (नशक्षा उपलब्ध िराउि असफल हुिे वा बच्चाको अपाङ्िर्ाबाट उत्पन्न हुि े

शैनक्षक/र्ानलम आवश्यकर्ाहरूलाई वेवास्र्ा ििे कुराहरू समावेश हुन्र्ि्)। 

 

 

उपेक्षा बारे थप जािकारी निम्नािुसार र् र्ि्। 

 

बच्चाको स्वास््य नवकासका लानि निम्न आधारभरू् आवश्यकर्ाहरू परूा हुिपुदतर्: 
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 खाद्यान्न  

सन्र्ुनलर् र पौनष्टक आहार बालबानलकाको उमेर र शारीररक नवकासका लानि उपयुि र् र 

रारोसो खािे बािील ेबालबानलकाको उनर्र् शारीररक नवकासमा योिदाि पुर् याउँर्। 

 

 व्यनििर् स्वच्र्र्ा र सरसफाई 

घरको सफा वार्ावरण, सफा र सफा सुग्घर कपिाहरू, नवनभन्न मौसमी अवस्थाहरूका लानि 

पयातप्त/उपयुि कपिाहरू र आवश्यक नर्दकत्सा/मािनसक स्वास््य उपर्ार बालबानलकाको 

स्वास््य नवकासका लानि अपररहायत र्।  

 

 घरको सरुक्षा 

दघुतटिाहरू रोक्नका लानि, बालबानलकालाई घरमा एक्लै र्ोड्िुहुदँिै र सुरनक्षर् घर 

वार्ावरण सुनिनिर् ििुतपर्त। बालबानलकालाई खर्रिाक वस्र्/ुघरायसी औषनधहरूको 

जोनखमबाट बर्ाउिका लानि र्ी वस्र्ुहरू उनर्र् र्ररकाले राख्नुपर्त। 

 

 निरा र आराम 

एक शान्र् र आरामदायी निरा लाग्ने वार्ावरण प्रदाि ििातले र एक रारोसो सतु्ने बािी 

बसाल्िाले बालबानलकालाई आवश्यक पिे पयातप्त आराम सुनिनिर् ििेर्। 

 

 नशक्षा 

नशक्षा उपलब्ध िराउिाले बालबानलकाको बौनिक नवकासलाई सहज बिाउिेर्। नवशेष 

स्याहार/शैनक्षक आवश्यकर्ामा भएका बालबानलकाहरूलाई उनर्र् मूल्याङ्कि, नशक्षा वा 

र्ानलमका लानि व्यवस्था नमलाउिुपर्त। 

 

उपके्षाका सम्भानवर् सरू्कहरू 

 शारीररक रूपमा, बालबानलकाले कुपोषण, कम र्ौल र दिलो शारीररक नवकासका सकेंर्हरू 

प्रदशति िित सक्र्ि्  

 नशशु/नप्र-स्कूल बच्चालाई घरमा एक्लै र्ोनिन्र् 

 नवद्यालयमा बारम्बार अिुपनस्थर् हुिे/कारणनबिा नवद्यालय र्ोड्िे वा अर्ािक सम्पकत  

िुमाउिे 

 उपेनक्षर् शारीररक समस्याहरू वा पूरा िभएका नर्दकत्सा/दन्र् आवश्यकर्ाहरू 

 हदेात/दखे्दा फोहोर वा फाटेको/पुरािो लुिा लिाएको 

 भोकमरी, नभख माग्न ेवा खािा र्ोरीको लिार्ार िुिासोहरू 

 वयस्क वा उनर्र् स्याहारकर्ात नबिा घरमा र्ाड्िु 

 खर्रिाक औषनधहरू वा जोनखमपूणत पदाथतहरूको नवषािर्ा/दघुतटिाजिक अन्र्ग्रतहण 

 नशशु/बच्चा शंकास्पद खर्रिाक औषनध वा औषनध-सेवि ििे उपकरण भएको स्थािहरूको 

जोनखममा परेका 
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उपके्षा सम्बन्धी अनभभावक/स्याहारकर्ातहरूका सम्भानवर् सरू्कहरू 

 अन्य व्यनिसँि बच्चालाई भेट िराउि बारम्बार अस्वीकार ििे वा बच्चालाई प्रत्यक्ष रूपमा 

व्यनिहरूसँि सञ्चार ििेबाट निषेध ििे  

 बच्चालाई कुि ैकारण नबिा निरन्र्र नवद्यालयबाट अिुपनस्थर् िराउिे वा बच्चालाई नशक्षा 

प्राप्त िित निषेध िि े

 बच्चालाई कुिै कारण नबिा स्वास््य/नर्दकत्सा फलो-अप वा जाँर् प्राप्त िित निषेध ििे 

 कुिै कारण नबिा बच्चाको जन्मदर्ातको प्रमाणपत्र/पनहर्ाि कािजार्हरूका लानि आवेदि  

िददईएको 

  बच्चाको उपनस्थनर्मा शंकास्पद लािुपदाथतहरू सेवि िि े

 

(4) मिोवजै्ञानिक हानि/दवु्यतवहार 

स्याहारकर्ात र बच्चाबीर्को व्यवहारात्मक र/वा अन्र्रदक्रयाको िाँर्ा बारम्बार दोहोररिु वा 

बच्चाको शारीररक र्था मिोवैज्ञानिक स्वास््य (भाविात्मक, संज्ञािात्मक, सामानजक र 

शारीररक नवकास सनहर्) लाई अत्यानधक खर्रा(हरू) मा पािे वा असर(हरू) िि े कुरामा 

सन्दभत िदतर्। 

 

 

मिोवैज्ञानिक हानि/दवु्यतवहार बारे थप जािकारी निम्नािसुार र्। 

 

मिोवजै्ञानिक हानि/दवु्यतवहार निम्न व्यवहारहरूमा सीनमर् हुि सक्र्ि:् 

 

अस्वीकृनर्, आइसोलसेि र अपमाि 

बच्चाको भाविात्मक आवश्यकर्ा वेवस्र्ा ििे र उसँि अन्र्रदक्रयाहरूमा भाविात्मक रूपमा 

अिुपलब्ध हुिे, उसलाई सामान्य सामानजक जीवि िददिे (जस्र्ै पररवार सदस्य, साथी वा 

समुदायका अन्य व्यनिहरूसिँको अन्र्रदक्रयाहरूमा अिुनर्र् सीनमर्र्ा वा प्रनर्बन्धहरू राख्ने), 

बच्चालाई निरन्र्र रूपमा कठोर र्ररकाल े रु्ट्टाउिे, उसलाई अिुनर्र् र्ररकाल े िाली िि,े 

सावतजनिक स्थािमा अपमाि ििे, उसको मजाक उिाउि ेर बच्चा प्रनर् रु्टै्ट व्यवहार ििे, उसको 

व्यनििर् मािको अपमाि ििे।  

 

धम्कीहरू 

बच्चालाई शब्दले धम्की ददि े र कठोर र्ररकाल े अिुशासि बुझाउिे, बच्चालाई निरन्र्र रूपमा 

उसको सरुक्षा खर्रामा र् भिी िर र असरुक्षाको किा भाविा महससु िराउिे (जस्र्ै, खर्रापूणत 

वा िरलाग्दो अवस्थामा बच्चालाई त्याग्ने/र्ोड्ि े धम्की ददिे, नर्िीहरू पूरा िभएमा हािी वा 

खर्राको धम्कीले कठोर वा अवास्र्नवक अपेक्षाहरू सेट ििे)। 
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भ्रामक 

नवकासात्मक रूपमा बच्चासँि अिुनर्र् अन्र्रदक्रया ििे (जस्र्ै: वयस्कर्ा, अनभभावकत्व, 

इिफ्यानन्टलाइजेसि), अिुनर्र्/िनेभएटेि उपाय र अवधारणाहरू नवकास िरेर बच्चाको सन्दभत 

नभत्र बच्चाको समानजकीकरण र सामानजक नवकासलाई नवफल र्ुल्याउिे (जस्र्ै: बच्चाको 

आज्ञाकारीर्ालाई अत्यन्र्ै प्रबल अनभभावकीय व्यवहारहरू, बच्चाको सही र िलर् बारे 

अवधारणलाई भ्रनमर् िराउिे बच्चाको जीविलाई हरेफेर वा माइक्रो-म्यािेज ििे, ग्लािी महसुस 

िराउिे वा र्िाव उत्पन्न िराउिे)। 

 

मिोवजै्ञानिक हानि/दवु्यतवहारका सम्भानवर् सरू्कहरू 

 मिोवैज्ञानिक रूपमा, बच्चा कम र्ौलको वा निबतल, नवकासात्मक रूपमा दिलो, खािा 

नवकारबाट ग्रस्र्, मिोवैज्ञानिक वा भाविात्मक अशानन्र्बाट निनम्र्िे शारीररक असहजर्ा 

वा लक्षणहरू भएको र् (जस्र्ै: टाउको दखु्ने, पेट दखु्ने, पखला लाग्ने, वान्र्ा हुिे, र्ाला 

एलजीहरू, आदद।)  

 व्यवहारात्मक रूपमा, बच्चाले अन्य व्यनि र नवश्व बानहरका व्यनिसँि सम्पकत  रोकेर 

थकािका लक्षणहरू दखेाउि सक्र् (जस्र्ै: बािीको रूपमा िङ टोके्न, कपाल-र्ाने्न, बुिी 

औंला-र्ुस्ने, टाउको-ठोके्न र शरीर-घुमाउिे, आदद), नभजाउिे, स्वयं-हानिको प्रवृनत्त 

 

मिोवजै्ञानिक हानि/दवु्यतवहारसिँ सम्बनन्धर् आमाबवुा/स्याहारकर्ातहरूको सम्भानवर् सरू्कहरू 

 बच्चासँि अलि वा बेपरवाह हुिे, प्राय: बच्चालाई एक्लै पािे र उसलाई बेवास्र्ा ििे वा 

िरारोसोसँि व्यवहार िि,े बच्चालाई बारम्बर रूपमा निरन्र्र कराउिे वा अपमाि ििे 

 बच्चाको उमेरको लानि अिुनर्र् हुि ेवयस्कका नजम्मेवारीहरू प्राय: बच्चालाई नलि ेबिाउिे, 

बच्चालाई उसका नवर्ार, भाविा, ईच्र्ाहरू व्यि िित रोके्न, िनेभएन्ट वा अपराधी व्यवहार 

प्रोत्साहि िि े

 नवनर्त्र सजाय, अप्रत्यानशर् व्यवहार  

 बारम्बार रूपमा बच्चालाई वास्र्नवक प्रमाण नबिा हािी पुयातउिे/िरारोसो व्यवहार िि ेअन्य 

व्यनिलाई आरोप लिाउि,े बच्चालाई अिावश्यक अिसुन्धािका प्रदक्रयाहरू दोहोर् याउि 

लिाउिे 

 

बच्चाको शारीररक र मिोवजै्ञानिक सरुक्षालाई सरुनक्षर् राख्ने 

बालबानलकाहरूलाई माया र महत्त्व ददिुपर्त जसकारण उिीहरू शारीररक, मिोवैज्ञानिक र 

सामानजक पक्षहरूमा सुरनक्षर् र स्वास््य र्ररकाले बढ्ि र नवकास हुि सक्र्ि्। सोही समयमा, 

बालबानलकाले आफ्िो ख्याल राख्न र दनैिक जीविको सामिा िित नसक्न पनि आवश्यक हुन्र्। 

बालबानलकाहरूसँि उिीहरूको आफ्िै दनृष्टकोण अनभव्यि ििे, सकारात्मक स्वयं-र्नव र 

आत्मनवश्वास निमातण ििे, पनहर्ाि थाहा हुिे र रारोसो अन्र्रव्यनििर् सम्बन्धहरू बिाउिे अवसर 

हुिुपर्त। 
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बालबानलकाको शारीररक र मिोवैज्ञानिक स्वास््यको सामान्य नवकास सुनिनिर् िितको लानि, 

आमाबुवा वा स्याहारकर्ातहरूले बालबानलकालाई पयातप्त स्याहार, प्रोत्साहि र समथति उपलब्ध 

िराउिुपर्त। खेल, कुराकािी र उनर्र् शारीररक भावहरु/स्पशतहरू पनि महत्त्वपूणत र्ि्। 

बालबानलकाहरूले केही कुरा िलर् िदात, अमाबुवाहरूले उिीहरूलाई धैयतर्ाको साथमा 

नसकाउिुपर्त र निदशेि ददिुपर्त। यो बालबानलकाको आत्मनवश्वास, भाविात्मक समायोजि, 

लनर्लोपि र भनवष्यमा सकारात्मकर नवश्वसिीय अन्र्र व्यनििर् सम्बन्धको नवकासमा सवोच्व 

महत्त्व हो। 

 

 

हानि/दवु्यतवहार र अपराधी बाट बच्चालाई मद्दर् िित हामी के िित सक्र्ौं? 

 

 बच्चाको शारीररक वा मिोवैज्ञानिक सरुक्षा खर्रा वा जोनखममा र् भने्न शंका लािेमा, जनर् 

सक्दो नर्टो अवस्थालाई अन्वेषण िरेर र सहायर्ाका लानि अिुरोध िरेर यसलाई 

िम्भीरर्ापूवतक नलिुपर्त। 

 हानि/दवु्यतवहार पुर् याइएको बच्चाले घटिाको खुलासाका पररणामहरूबारे नर्न्र्ा नलि सक्र्। 

अल्पसंख्यक जार्ीयहरूका केही बालबानलकाहरू पनि नर्िीहरूको सांस्कृनर्क पृष्ठभूनमद्वारा 

प्रभानवर् भए अिुसार घटिाको खुलासा िित पनर् हटेको वा नहर्दकर्ाएको जस्र्ो दनेखि 

सक्र्ि्। र्पाईंको बच्चाले कुि ैपनि नर्न्र्ा वा उत्सुकर्ा व्यि ििुतहुन्र् भिे, उहाँका भाविाहरू 

बुझ्िुपर्त र उसका नर्न्र्ाहरूलाई कम िित सम्भव भएसम्म नर्टो सहायर्ा ददिुपर्त। बच्चालाई 

भनवष्यमा हुिे हानिबाट बच्िका लानि खुलासाको महत्त्वबारे बुझ्ि उसलाई मद्दर् िरेर 

घटिाको खुलासा िित पनि प्रोत्साहि ििुतपर्त। 

 अपराधीहरूलाई उिीहरूको व्यवहारमा समस्याहरू हुि सक्र्ि् भने्न कुरा आवश्यक रूपमा 

महसुस िहुि सक्र्। उिीहरू समस्याहरूबारे अविर् भएपनि, उिीहरू प्राय: त्यसलाई 

नियन्त्रण िित असमथत हुन्र्ि् वा सहायर्ा खोज्ि आवश्यक िभएको अिुभव िित सक्र्। 

उिीहरूलाई नर्िकेा मानिसहरूले सम्भव भएसम्म नर्टो सहायर्ा खोज्िका लानि 

उिीहरूलाई प्रोत्साहि िित सक्र्ि्। 

 कुिै पनि व्यनि वा पररवारहरूलाई ठूलो वा सािो स्केलका समस्याहरू हुन्र्ि्। बच्चालाई 

हािी पुर् याउिे/दवु्यतवहार ििातले व्यनििर् वा पाररवाररक समस्याहरूको सकेंर् हुि सक्र्। 

प्रत्येक करठिाइहरूको जनहले पनि समाधाि हुन्र् भिी जान्नाले र्ोट पुयातएको/दवु्यतवहार 

सहकेा बच्चाहरू र अपराधील ेसामिा िरेका करठिाइहरूको सामिा िित पेशािर् सहायर्ाको 

आवश्यकर्ा समाि हुन्र् । 

 बालबानलकाको नवकासबारे ख्याल ििे सबैजिाल े बालबानलकाको हानि/दवु्यतवहारको 

समस्याको जािरुकर्ा जिाउि र समस्याको िम्भीरर्ा र व्यापक पररणामको असरमा संलग्न 

हुि सक्षम हुिेर्ि् भने्न आशा रानखएको र्। 

 बच्चालाई हानि/दवु्यतवहार भएको पाउिुहुन्र् भिे, कृपया सम्भव भएसम्म नर्टो सम्बनन्धर् 

संिठि वा सामानजक कल्याण नवभाि हटलाइि (टेनलफोि: 2343 2255) वा पाररवाररक 
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र्था बाल सरुक्षा सेवा एकाइको सम्बनन्धर् नजल्लालाई सम्पकत  ििुतहोस्। 

 

पाररवाररक र्था बाल सरंक्षण सेवा एकाइलाई सम्पकत  िितका लानि,  

https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_fa

milyandc/ 
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