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मेरो शरीर मेरो शरीर हो

मेरो शरीरमा स्वागत छ मेरो शारीिरक संगीत बाल दुव्यर्वहार रोकथाम कायर्क्रम। 

यो सबै भन्दा सफल, सकारात्मक र मजा भरी संगीत "शरीर सुरक्षा" को वरपर 
कायर्क्रमहरु मध्ये एक हो। हाम्रो कायर्क्रम अब एिनमेटेड गिरएको छ तािक यो 
िवद्यालयहरू, नसर्री िवद्यालयहरू र घरहरूमा समान बच्चाहरूसँग साझेदारी गनर् 
सिकन्छ। 

यो कायर्क्रम सबैलाई िनःशुल्क छ। 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"बाल दुव्यर्वहार रोक्न 
के तपाई बाल बाल दुव्यर्वहारको बारमेा युवा बालबािलकाहरुलाई िसकाउन को लागी खोजी गदैर् 
हुनुहुन्छ - तर तपाईलाई थाहा छैन कहा ँसुरू गनर् सिकन्छ? 

राम्रो छैन र छैन !! हाम्रो बालबािलकाको दुव्यर्वहार कायर्क्रममा बािलका दुव्यर्वहारको िसकार गनर् 
संसारभरका बालबािलकाहरूलाई िसकाउन ेगितिविधहरू छन्। 

मेरो शरीर मेरो शारीिरक कायर्क्रम हो यो मजा एिनमेटेड गानाहरू माफर् त यस िवषयमा पुग्नको 

लािग चरणको सिजलो तिरका। यो सरल कायर्क्रमले तपाईंलाई बालबािलकाहरूलाई सशक्त 

बनाउन र सञ्चारको लाइनहरू खोल्न मद्दत पुयार्उनेछ। 

हाम्रो अन्तरार्िष्ट्रय बाल दुव्यर्वहार रोकथाम कायर्क्रममा: 

- पूणर्। पीडीएफ डाउनलोड धेर ैभाषाहरु मा डाउनलोड 
- दुरुपयोग रोक्नको लािग 5 गीतहरू 

- प्रत्येक गीतको लािग चरण िनदेर्शनहरूद्वारा चरणबद्ध गनुर्होस ्

- बच्चाहरू संलग्न गनर्का लािग िवचारहरू 

- हनेर्का लािग साइन इनहरू 

- धेर ैउपयोगी जानकारी 
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"तपाईं बालबािलकाको दुव्यर्वहारको बारमेा कसरी जवान छोराछोरीिसत निजक हुनुहुन्छ?" 
धेर ैवयसृ्कत दुव्यर्वहार िवषयको बारमेा कुरा गनर् मन नपनेर्, र सकारात्मक सोचमा जवान 

छोराछोरीलाई पुग्न प्रयास गनेर् एक चुनौतीपूणर् संभावना हुन सक्छ। यो कायर्क्रममा मजेदार 
गीतहरूले मािनसहरूलाई बच्चाहरुसँग सरल सकारात्मक तिरकामा संलग्न गनर् अनुमित िदन्छ।   
 
िकन संगीत छ? 
गीतहरू अचम्मलाग्दो तिरका हुन् जसले बच्चाहरूलाई महत्त्वपूणर् सने्दशहरू िसकाउँछन् जुन ितनीहरू 

अन्तरिक्रयात्मक हुन्छन्। मलाई यकीन छ िक तपाईं सबै साना केटाहरु लाई बच्चाहरु को रूप मा 
पढाईएको सम्झना सम्झना छ, यी गीतहरु र सने्दशहरु बच्चाहरु संग रहन र भिवष्य को जीवन को 
पाठ को लािग पिन ग्राउंिडंग हुनेछ। 
सङ्गीत थेरपेीको जनर्लमा प्रकािशत, जो बच्चाहरू समावेश गिरएको अध्ययनले देखाएको छ िक संगीत, 

र नयाँ गीतहरू िसकाउने एक सम्बन्धमाअिधक सकारात्मक आत्म अवधारणा र आत्म सम्मान को 

िवकास, बच्चाहरु को बार ेमा बेहतर महसूस गनर् को मदद। 
*The Power Of Music - University of London 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यो कायर्क्रम कसरी प्रयोग गनेर्: यो मजा राख्नुहोस् - 
यो रमाइलो राख्नुहोस् -  
गीतहरू मजेदार सकारात्मक एनीमेशनहरू छन्, िसन्थी भिनन्छ िक काटूर्न क्यारके्टरद्वारा प्रस्तुत गिरएको। 

साथमा गाँस्नुहोस,् हात आंदोलनहरू, नृत्य गनुर्होस्, प्रयास गनर् केिह गनर् र सने्दश यादगार बनाउनुहोस्।  
 
यो सरल राख्नुहोस् - 
जवान छोराछोरीले दुव्यर्वहारको िववरण "कुनै गहराईमा" को बारमेा जान्न आवश्यक छैन केवल 

ितनीहरूलाई सरल िनयम िदन्छ: 
1. कसैले तपाईंलाई चोट पुयार्उनुपदैर्न 

2. कसैले तपाईंको िनजी भागहरू छुनु हँुदैन 

3. कसैले तपाईंको िनजी भागहरूको तिस्बरहरू िलनु हँुदैन 

4. यिद तपाइँसँग समस्या छ भने कसैलाई बताउनुहोस् 

5. यिद कसैले तपाईंलाई चोट पुयार्उन वा छुन भने गोप नछोड्नुहोस् 

6. यिद तपाईलाई बिन्धत भइरहेको छ भने कसैलाई भन्नुहोस् 
 
यसलाई सकारात्मक राख्नुहोस् - 
मुख्य उदे्दश्य बच्चाहरूलाई सशक्त पानुर् हो िक उनीहरूको शरीरको बारमेा सकारात्मक महसुस छ, र 
ज्ञानमा सुरिक्षत छ िक कुन ैसमस्या छ यिद कुरा गनर् को लागी कसैसँग छ।



यो एक राम्रो िवचार हो िक एक पत्र लेखन वा प्रत्येक पाठ पिछ बच्चाहरु लाई तपाइँ के कुरा गिररहनु 
भएको तस्वीर को लागी र गाईको बारमेा सोध्न को लागी सोध्न ुहो वा सम्भव छ िक उिन केिह भयो जो केिह 

भयो वा िचन्ता गनेर् कुराको बारमेा लेख्न सक्छ। 
 
तपाइँ केिह रोचक पाउनुहुनेछ - पत्रहरूबाट िटप्पणीहरू: 
 
"मेरो सामान छुनुहोस्!" 
 
 
"व्यिक्तगत रूपमा मैले किहल्यै दुव्यर्वहार गरकेो छु,  
तर मेरी बिहनी बिहनी िथए। उनले आफ्नो कायर्क्रम " 
 
...... वा केिह 5 वषर्को उमेरमा यो तस्वीर (दाँया) जस्तै केिह थप अनुसन्धान गिरयो।. 
 
म सधैँ सुझाव िदनु्छ िक तपाइँ बच्चाहरू उठ्न र गाउन पाउनुहुन्छ - उनीहरूले ब्याट्रीको तुलनामा बढी 
ध्यान िदनेछन्, र हात आलोचना गनर् सिजलो छ।
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Song 1: गीत 1 

मेरो शरीर मेरो शरीर हो

मेरो शरीर मेरो शरीर हो www.mybodyismybody.com



िभिडयोबाट Cynthie पाठ 
नमस्ते, मेरो नाम िसन्थी हो र आज हामी "मेरो शरीर हो मेरो शरीर" कायर्क्रम गनर् 
जाँदै हुनुहुन्छ। हामी केिह गीत गाईरहकेा छौं, केही मजा छ र सुरिक्षत राख्न 

कसरी िसक्न सिकन्छ। 

तपाईं जान्दछौं, हाम्रा िनकायहरू अत्यन्तै िवशेष छन ्र कसैलाई हामीलाई चोट 

पुयार्उने अिधकार छैन, वा हाम्रो िनजी भागहरू छुनुहोस ्वा केिह कुरा गछर् जुन 

हामीलाई महसुस गदर्छ। 

असुिवधाजनक छ िकनभने यो हाम्रो िवशेष शरीर हो। हामी अिहले पिहलो गाना 
गनर् जाँदैछौं - र म ितमीसँगसँगै गाउन चाहनु्छ - यो मेरो शरीर हो मेरो शरीर भिनन्छ
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(मेरो शरीर हो मेरो शरीर (गीत)  

यो मेरो शरीर हो, मेरो शरीर, 

र कसैले मलाई चोट पुयार्उने कुनै अिधकार छैन 

िकनभने मेरो शरीर मेरो शरीर हो 

यो मेरो शरीर हो, मेरो शरीर 

र कसैले मलाई छोिडिदन ेकुनै अिधकार छैन 

िकनभने मेरो शरीर मेरो शरीर हो 

मैले दुई हात पाएको छु, र दुई आँखा हनेर् 

र दुई कान तपाईंले के भन्नु भएको कुरा सुन्नु भयो 

मलाई कहाँ जानुहुन्छ मलाई दुई बिलयो पैदलहरू छन् 

र मैल ेकेही िनजी भागहरू पाएको छु जुन म प्रदशर्न गनर् चाहँदैन 

यो मेरो शरीर हो, मेरो शरीर

र कसैले मलाई चोट पुयार्उने कुनै अिधकार छैन

िकनभने मेरो शरीर मेरो शरीर हो

यो मेरो शरीर मेरो शरीर हो,

र कसैले मलाई छुटेको छैन िकनभने मेरो शरीर मेरो शरीर हो

मेरो टाउकोमा कपाल भएको छ म ितमीलाई हनेर् चाहनु्छ

र मेरो बीचमा सानो पेट बटन

मैले एउटा सानो सानो नाक र दसवटा सानो खुट्टाहरू पाएको छु

र म तपाईंलाई बताउन चाहनु्छ के भन्नु भएकोमा मुख छ

यो मेरो शरीर हो, मेरो शरीर

अिन कसैले मलाई चोट पुयार्उन कुनै अिधकार छैन

िकनभने मेरो शरीर मेरो शरीर हो

यो मेरो शरीर हो, मेरो शरीर

अिन कसैले मलाई छोिडिदन ेअिधकार छैन

िकनभने मेरो शरीर मेरो शरीर हो

हो मेरो शरीर मेरो शरीर मेरो लािग हो
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मेरो शरीर मेरो शरीर हो - मेरो शरीर मेरो शरीर हो - गीत को उदे्दश्य: 
बच्चाहरूलाई उनीहरूको शरीर आफ्नै हो भनेर िसकाउन र कसैलाई कसैलाई चोट पुयार्उन वा आफ्नो 
िनजी भागहरू छुन ेअिधकार छ.  
 
बच्चाहरूलाई व्याख्या गनर् पिहलो कुरा भनेको हाम्रो िनकायहरू िवशेष हो, र कसैले हामीलाई चोट पुयार्उन 

वा हाम्रो िनजी भागहरू छोडेको अिधकार छ। त्यसपिछ स्पष्ट गनुर्होस ्िक ती िनजी भागहरू हुन् - ितनीहरू 

उनीहरूको अंडरिवयरमा ढािकएका शरीरका भाग हुन्, उनीहरू िनजी छन् र ितनीहरूको मात्र हुन्। अब 

बच्चाहरु लाई व्याख्या गनर् महत्त्वपूणर् छ िक आमाबाबु वा क्यािरयरहरूल ेउदाहरणका लािग आफ्नो िनजी 
भागहरू छुन सक्ने समयमा हुन सक्छ: - 
  
1) जब ितनीहरू धेर ैजवान छन्, कसैले ितनीहरूलाई िनकास िदनेछ, तर ितनीहरू वृद्ध हुनाले उनीहरूले आफूलाई 

कसरी िबस्तार ैजान्नेछन्। 

2) बच्चा िबरामी वा घाइते भए आमाबाबु वा क्यािरयरल ेआफ्नो िनजी भागहरूमा औषिध लागू गनर् सक्दछ। 

िनिश्चत गनुर्होस् िक ितनीहरू जान्दछन् िक यो केिह मात्र आमाबाबु वा क्यािरयर वा डाक्टरले गछर्, र यिद यसले 

उनीहरूलाई महसुस गदर्छ असुिवधाजनक ितनीहरूल ेसधैँ औषिध आफै कसरी लागू गनर् सक्दछन्। 

3) यिद िबरामी वा घाइते भएमा डाक्टरले आफ्नो िनजी भागहरू छुट्याउन सक्दछ, तर आमा, ड्याडी वा 

ितनीहरूको क्यािरयर सधैं ितनीहरूसँग हुनेछ यिद डाक्टरले ितनीहरूलाई छुटेको िथयो।



त्यहाँ कुनै अकोर् समय छैन िक कसैले आफ्नो िनजी भागहरू छुन ुहँुदैन। बच्चाहरू थाहा छ िक "NO" भन्न 

भने ठीक छ भने कसैल ेकसैलाई असहज बनाउन वा प्रयास गनेर् प्रयास गदर्छ जुन गलत कुराहरू जान्दछन्। 

यसल ेबच्चाहरूलाई उनीहरूको शरीरको सम्बन्धमा उनीहरूलाई सम्बोधन गररे साम्राज्य प्रदान गछर्। 
 
 
यौन दुव्यर्वहारको 9 0% भन्दा बढीले िवस्तािरत पिरवार िभत्र वा कसैलाई बच्चा जान्छ र भरोसा गदर्छ। 

जब यो भरोसा टूटेको हुन्छ यो बच्चाको लािग धेर ैहािनकारक छ। उनीहरुलाई जान्न आवश्यक छ िक उनीहरु 

को लािग मद्दतको लािग जान्छ र कसैलाई सुन्नेछ र िवश्वास गदर्छ। 
 
गोप्य राख्दै 

बाल दुव्यर्वहार र यौन दुव्यर्वहारहरूले प्रायः तथ्यलाई गन्ती गदर्छ िक बच्चाल ेगोप्य रहनेछ र यस तथ्यको 
लािग मात्र यो एक राम्रो िवचार हो "कुनै रहस्य छैन" िनयम। 
 
यो बच्चाहरूलाई जवान उमेरबाट पुयार्उनुले ितनीहरूलाई "असुरिक्षत" गोप्य राख्न ेछैन भन ेकसैले 
ितनीहरूलाई सहज महसुस गनेर्छ भने कसैले ितनीहरूलाई चोट पुयार्उँछ वा अनुपयुक्त छँदा।
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दुव्यर्वहारको लागी बच्चाहरु जान्न आवश्यक छ िक: 

1) ितनीहरू दोषी छैनन ्

2) उनीहरू दोषी महसुस गनुर्पदैर्न 

3) यसो भन्न महत्त्वपूणर् छ िक दुव्यर्वहार रोक्न सक्छ 

कृपया सम्झनुहोस् िक अपराधी सामान्यतया कसैलाई छ िक बच्चाल ेमाया गछर् वा जान्दछ र िवश्वास गदर्छ, 

त्यसैले िवषयलाई अत्यन्तै छलफल गनर् आवश्यक छ। 

बच्चाको सामन ेक्रोिधत नगनुर्होस्, उनीहरु शान्त र चाजर्मा रहन आवश्यक छ। 
  
तपाईंले ितनीहरूलाई व्याख्या गनर् सक्नुहुनेछ िक केवल एक औषिधको लत वा अल्कोहल जस्तै, 
बच्चाहरूलाई दुव्यर्वहार गनेर् मद्दत चािहन्छ। यसैले उनीहरूले अझ राम्रो प्राप्त गनर् सक्छन् र उनीहरूको 
छोराछोरीलाई अबसम्म चोट पुयार्उँदैनन्। त्यसकारण ितनीहरूका लािग यो महत्त्वपूणर् छ िक िकन। 

िडिजटल उमेर 
िडिजटल युगको साथमा हामी पिन बच्चाहरु को रक्षा गनर् चाहन्छन जुन अनुिचत फोटोहरू िलन चाहन सक्छ। 

जब ितनीहरूसँग अनुपयुक्त छुटको बारमेा कुरा गदार् तपाइँल ेपिन उनीहरूको िनजी भागहरूको फोटो िलन 

चाहानुहुन्छ (उनीहरूले ितनीहरूलाई छुने प्रयास गदैर्न भने पिन) र यिद कसैले फोटो िलन ेकोिशश गनेर् प्रयास 

गरने भने उनीहरूलाई कुनै भन्नुपदैर्न! र त्यसपिछ कसैलाई भन्नुहोस्।  
 



SONG 2 :गीत 2 

यो सही महसुस हँुदैन, यसलाई नगनुर्होस्, हुह !!  

यो सही महसुस हँुदैन, यसलाई नगनुर्होस्, हुह !! 



िभिडयोबाट Cynthie पाठ 

हामी यो अकोर् गीत संग मजा गनर् जाँदैछौं, 

यो सम्झनाको लािग यस्तो ठूलो िनयम छ 

र िनयम हो - यिद यो सही महसुस गदैर्न - यसलाई नगनुर्होस ्!! 

   

अब म तपाईंको काम गनेर् चीजहरूको बारमेा कुरा गिररहकेो छैन 

गृहकायर्, वा आफ्नो शयन कक्ष सुचारू गनर् 

म कुरा गिररहकेो छु यिद कसैलाई तपाईसँग कहीं जानु जान्छ र तपाईं यो सही कुरा गनर् थाहा छैन। यिद यो सही महसुस हँुदैन - 

यसलाई नगनुर्होस्! अथवा यिद कसैले तपाईंलाई केिह गनर् खोज्न ेप्रयास गदर्छ िक तपाइँ असहज महसुस गनुर्हुन्छ।  
 
यिद यो सही महसुस हँुदैन - यसलाई नगनुर्होस्!

यो सही महसुस हँुदैन, यसलाई नगनुर्होस्, हुह !! 
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2. यिद यो सही महसुस गदैर्न भने - यसलाई नगनुर्होस्  

माने्छले तपाईंलाई छुन सक्छ र भन्न सक्छ िक यो ठुलो छ तर तपाईंको शरीर तपाईसँग सम्बिन्धत छ तपाईं एक हुनुहुन्छ जसले जान्दछ िक 
यो सही महसुस गछर् र यिद यो महसुस गदैर्न भन ेयो होइन, हुह !!

होइन यिद यो सही महसुस हँुदैन भने मत करो, हुह !! यसलाई नगनुर्होस,् नगनुर्होस्

त्यहाँ मािनसहरू बािहर छन् िक तपाईं मूखर् हुनुहुन्छ सोच्नुहुन्छ

र ितनीहरूले तपाईंलाई औषधी िदने प्रयास गछर्न,् र तपाईं सू्कलबाट बािहर राख्नुहुन्छ भन ेतपाईंलाई गोप्य राख्न भन्नुहोस्, तर तपाईंलाई 
थाहा छ के गरौं

िकनभने यिद यो सही महसुस हँुदैन भने नगनुर्होस्, हुह !!

होइन यिद यो सही महसुस हँुदैन भने मत करो, हुह !! यसलाई नगनुर्होस,् नगनुर्होस्

मािनसहरूले तपाईंलाई पकडाउन र तपाईंलाई बताउन सक्छन् िक उनीहरूल ेहरेचाह गछर्न्

म तपाईंलाई बताउदै छैन िक यो साझा गनर् राम्रो छैन

तर तपाईं िभत्र जान्नुहुनेछ भने यो महसुस हँुदैन

र यिद यो सही महसुस गदैर्न भने यो होइन, हुह !!

होइन भने यो सही महसुस हँुदैन, यसलाई नगनुर्होस्, हुह !! ,  
यसलाई नगनुर्होस्, यो नगनुर्होस् यिद यो सही महसुस हँुदैन, यसलाई नगनुर्होस्, हुह !!  
यसलाई नगनुर्होस्, यो नगनुर्होस् यिद यो सही महसुस हँुदैन, यसलाई नगनुर्होस्, हुह !!
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यिद यो सही महसुस गदैर्न भने  -  गीत उदे्दश्यहरू 
 
1. छोराछोरीलाई आफ्नै भावना सुन्न िसकाउनु। -धेर ैसमयका बच्चाहरु जान्दछन् जब चीजहरू सही 
महसुस गदैर्नन्, वा जब चीजहरूले असहज महसुस गछर्न् त्यसैले उनीहरूलाई यो िनयम िसकाउँछन ्... 
राप गीतको साथ "यिद यो सही महसुस गदैर्न - यो न हुनुहोस् !!  
 
भावनाहरू:  
एकपटक तपाईंले भावनाको बारमेा छलफल गनुर्भएपिछ तपाइँ कुरा गनर् सक्नुहुनेछ 

हामी सबैलाई कस्तो प्रकारका भावनाहरू बार।े शुभ, दुःख, अकेला, गुस्सा, डरलाग्दो। बच्चाहरु को 
जान्न को लािग यो महत्वपूणर् छ िक दुिनया भर मा अन्य माने्छ त्यिह तिरका को भावनाहरु लाई गछर्न र 
उिन एक्लै छैनन्।  
   
छोराछोरीसँग कसरी आउन सक्न ेिविभन्न प्रकारका भावनाहरू हनेुर्होस्।  
 
तपाईं खुसी अनुहारहरू, उदास अनुहारहरू, क्रोिधत अनुहारहरू, अजीब अनुहारहरू देखाउन खेल 
खेल्न सक्नुहुनेछ, वा तपाइँ ितनीहरूलाई कस्तो महसुस गनेर् बार ेअनुहारहरू आकिषर् त गनर् 
सक्नुहुनेछ। 



2. साथीहरूको दबाबको बारमेा कुरा गनर् 
तपाईं यस गीतको प्रयोग गनर् साथीहरूको दबाब पिरिस्थितका बारमेा सू्कलमा अन्य बच्चाहरूसँग कुराकानी 
गनर् वा यिद घरमा मािनसहरू बनाउने प्रयास गदैर्छन् ती चीजहरू जुन ितनीहरू थाहा छन् सही छैनन्। तपाईं 

यस कुराकानीमा ड्रग्स र धम्की समावेश गनर् सक्नुहुन्छ। 
 
साथीहरूको दबाबमािथ उिभनै गाह्रो हुन सक्छ, तर यसको बारमेा कुरा गरौं, र ितनीहरूल ेकित्तको बिलयो 
महसुस गदर्छन् र कित आत्मिवश्वासले ितनीहरूले िनमार्ण गदर्छन् भन ेितनीहरूल ेआफूलाई दबाइरहकेा 
छैनन् भने अन्य बच्चाहरूले चीज गनर् थालेका छैनन्। गनर् चाहनु्छ। 
"यिद यो सही महसुस हँुदैन - यसलाई नगनुर्होस्!" 

3. शरीर सशिक्तकरणको साथ बच्चाहरूलाई मद्दत गनर् 
बच्चाहरूलाई जान्न आवश्यक छ िक उनीहरूको शरीर आफ्न ैहो, र यिद चीजहरूल ेअसहज महसुस 
गदर्छन्, उनीहरूको अिधकार भने हँुदैन! म त्यसो गनर् चाहन्न।  
"यिद यो सही महसुस हँुदैन - यसलाई नगनुर्होस्!"  



 SONG 3: गीत 3  
"के भयो भने" खेल . 

"के भयो भने" खेल  www.mybodyismybody.com



िभिडयोबाट Cynthie पाठ 

अब हामी "कुन खेल" खेिलरहकेा छौँ र यस गीतमा हामी के िसक्न चाहन्छौं भने अजनबीले 
तपाईंलाई ितनीहरूसँग जान्न खोज्छ, वा कसैले तपाइँको िनजी भागहरू छुट्याउने प्रयास 

गदर्छ। 
तपाईं आफ्नो िनजी भागहरू कहा ँछन ्भनेर थाहा छ? ितनीहरू कहाँ छन् तपाईंको अंडरिवयर 
वा प्यान्ट कवर। कसैल ेतपाईंको जवान हँुदा तपाईंको िनजी भागहरू छुट्टाछुटै्ट छुनु हँुदैन, आमा 
वा िपताले तपाईंलाई त्यहाँ धुन ुपछर्, तर तपाइँ चाँडै आफैलाई गनर् िसक्न सक्नुहुनेछ। हुनसक्छ 

यिद तपाई िबरामी हुनुहुन्छ वा घाइते भएमा, आमा वा डैडी वा एक डाक्टरले त्यहाँ केिह औषिध 

राख्नु पदर्छ, तर यसबाहके कसैले पिन तपाइँको िनजी भागहरू छुनु हँुदैन। 
  

हामी पिन के िसक्न जाँदैछौं भन ेहाम्रो घर वा पिरवारमा कसैले असहज महसुस गछर् वा 
तपाईंलाई चोट पुयार्उन सक्छ। तपाईले यो खेलमा गनुर् भएको छ "NO" भन्न छ त्यसैले म 

ितमीलाई राम्रो र जोर बािहर िनस्कन चाहनु्छ …..

"के भयो भने" खेल - गीत
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हामी "के हो भने" खेल खेलै्दछौ तपाईका लािग प्रश्नहरू र जवाफहरू यिद  
तपाईं हरके पटक िवजेता हुन चाहानुहुन्छ यो तपाई के गनुर् भएको छ 

भन्नुहोस!् बस भन्नुहोस्! 

के भयो भने, िवद्यालय पिछ अजनबील ेतपाईंलाई घर िलन खोज्छ 

र ितनीहरू एक चमकदार नयाँ कारमा ड्राइिभङ गदैर्छन् र उनी भन्छन् "नमस्कार! तपाईं सवारी चाहानुहुन्छ?  
"अर ेहोइन, तपाईं अजनबी हुनुहुन्छ 

म तपाईंको कारमा सवारीको लािग जाँदैछु 

िकनभने मेरी आमा र िपताले मलाई भन्नुभयो 

कसैको साथमा जान नसक्नुको लागी किहल्यै, म भन्न चाहन्नँ !! मात्र होइन भन्नुहोस् !! 

अब के भयो भने, तपाईं घरमा हुनुहुन्छ 

अिन बच्चाहरु तपाईंलाई देख्दैछन् 

र ितनीहरूले ितम्रो लुगाफाँटमा तपाईँलाई छुटाउन खोजे ितमी के गछौर् 
? तपाईं दाई भन्नुहुन्छ, दाई 

म ितमीलाई त्यहाँ छुटेको छैन 

िकनभने ती मेरा िनजी भागहरू हुन् 

र मेरो शरीर तपाईंसँग सम्बिन्धत छैन, म होइन भन्न चाहनु्छ !!  
मात्र होइन भन्नुहोस् !! 

हामी "के हो भने" खेल खेलै्दछौं 

तपाईंको लािग प्रश्नहरू र उत्तरहरू छन ्

यिद तपाईं हरके पटक िवजेता हुन चाहनुहुन्छ 

यो तपाईंले के गनुर् भएको छ, भन्नुहोस!् बस भन्नुहोस!् 

अब के भयो भने, त्यहा ँकोही छ 

तपाईंको पिरवारको िमत्र वा भाग 

र ितनीहरूले तपाईंलाई छोड्छन् वा तपाईंलाई चोट पुयार्उँछ 

यसले तपाईंलाई खराब वा असहज महसुस गछर् के तपाइँ भन्नुहुन्छ?  
तपाईं NO भन्नुहुन्छ! 

कृपया त्यसो गनुर् हँुदैन 

मलाई मन पछर् िक तपाई मलाई यो तिरका छोड्नुहुन्छ 

र यद्यिप म तपाईंलाई साँच्चै मनपछर् 

कृपया मलाई गनर् निदनुहोस् 

िकनकी म बस थोडा छु 

म होइन भन्न चाहनु्छ! बस भन्नुहोस्! 

भन्नुहोस्!

"के भयो भने" खेल - गीत



"के भयो भने" खेल   - गानाको उदे्दश्य 
छोराछोरीलाई प्रािधकरणको साथ बोल्न िसकाउनु 
'के हो भने' खेल कुनै पिन अवस्थामा लागू गनर् सिकन्छ जुन तपाईंलाई संदेह हुन सक्छ िक बच्चालाई भइरहकेो छ। 

किठन अवस्थाहरूको उत्तर िदनका लािग ितनीहरूलाई प्रयोग गनुर्होस ्जुन ितनीहरू सुरिक्षत हुन कसरी थाहा पाउन 

सक्दछन्। 

:उदाहरणहरू .....  
1. 'के छ भने' ढोकामा कसैले दस्तुर िदन्छ र तपाईं घरमा एक्लै हुनुहुन्छ?  

एक) ढोका खोलै्दन 

ख) एक िछमेकी वा आफन्तलाई कल गनुर्होस् यिद ितनीहरू जान हँुदैनन् 

ग) पुिलसलाई कल गनुर्होस् यिद तपाई कुनै सहयोग पाउन सक्नुहुन्न र तपाईं डराउनुहुन्छ। 

2. 'के हो भने' दाईले तपाईंको िनजी भागहरू छुट्याउने प्रयास गदर्छ। 

एक) ितनीहरूलाई भन्नुहोस,् त्यसपिछ जानुहोस् र कसैलाई भन्नुहोस् 
ख) यिद तपाईलाई सोध्नुहुन्छ भने यसलाई गोप्य राख्नुहोस् 
3. 'के हो भने' अजनबी भन्छन ्िक ितनीहरूले आफ्नो िपल्ला गुमाएका छन् र उनीहरूलाई तपाईलाई खोजी गनर् 
चाहान्छन 

a) ितनीहरूलाई भन्नुहोस ्िक तपाई अजनबहरु संग कहीं पिन जाने को लागी अनुमित छैन। भले ही उिन भन्छन् िक 

उिन वास्तव मा मदद को आवश्यकता हो - तपाईं अझै पिन भन्न को लागी छैन! 
हामी बच्चाहरु जस्तै धेर ैपिरदृश्यहरूको लािग तयारी गनर् आवश्यक छ - त्यसैले ितनीहरू िसक्नका लािग नयाँ 
जानकारीको साथमा गीतहरूमा फिकर् रहनुहोस्।



बच्चाहरु लाई अजनबारी को बार ेमा बताइयो 
यिद तपाई अजनबी को एक समूह सोध्नुहुन्छ भने - तपाई 20 िबिभन्न उत्तरहरू प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ जस्त:ै 

1) अजनबी एक खराब व्यिक्त हो 

2) कसैले तपाईंलाई चोट पुयार्उनेछ 

3) जसले तपाईंलाई िमठाई िदन्छ 

हामी हाम्रा छोराछोरीलाई िसकाउँछौं: 
"अजनबीहरूलाई कुरा नगनुर्होस्" 

"एक अजनबी संग कार नगनुर्होस"् 
"अजनबीबाट िमठाई नगनुर्होस्" 

तर .... हामी प्रायजसो उनीहरुलाई के भन्न चाहन्छौ िक अजनबी के हो। 

त्यसैले पिहला हामी बच्चाहरूलाई िसकाउन आवश्यक छ के अजनबी के हो? 

एक अजनबी हामी कसैलाई थाहा छैन! एक शंकर हुन सक्छ:?  
एक पुरुष वा एक मिहला, कोही वृद्ध वा जवान हो, ितनीहरू धनी वा खराब हुन सक्छन् 
वा कुनै पिन रङको। 
हामी उनीहरूलाई िनिश्चत कुरा गनर् आवश्यक छ 

सबै अजनबीहरू खराब माने्छ ........ 
र यिद कसैले मनपराउने वा िवश्वासले तपाईंलाई अजनबीलाई पिरचय िदन्छ - अजनबी साथी बन्न सक्छ। 
तर .... जबसम्म तपाईं कसैलाई माया गनुर्हुन्छ र 
िवश्वासले तपाईंलाई अजनबीलाई पिरचय िदन्छ आफैलाई किहल्यै बोल्नु हँुदैन।



िडिजटल उमेर 
यस िडिजटल युगमा जहा ँबच्चाहरु र उनीहरुको आमाबाबुले इन्टरनेटमा फेसबुक, िट्वटर र धेर ैअन्य 

वेबसाइटहरू माफर् त सिजलै संग उपलब्ध गराउछ जुन माने्छ सिजल ैबच्चाको पिरवारका सदस्यहरूको नाम 

जान्न सक्दछ र उनीहरूलाई उनीहरूको साथमा जाने प्रयास गछर्न्।  
 
छोराछोरीलाई भन्नुहोस् िक व्यिक्तले ितनीहरू र उनीहरूका पिरवारको बारमेा धेर ैकुरा जान्दछ भने, यिद 

ितनीहरू ितनीहरूलाई थाहा छैन भने ितनीहरू एक अजनबी हुन ्र उनीहरूको साथ जान निदन्छन्। 

छोराछोरीहरूलाई के के उदाहरण िदनुहोस्, केही अजनबीहरूले ितनीहरूलाई उदाहरणका लािग 

बताउन सक्छन्: 
      a) तपाईंको आमाले मलाई ढोका लगाउनको लािग सू्कलबाट नै उठाउन आग्रह गरझेैं उनी िढलो हँुदै गएका 
िथए (यी व्यिक्तले सबै पिरवारको नाम जान्न र बच्चालाई िट्रगर गनर् सबै पिरवारको नाम थाहा पाउन सक्छन्) 

ख) मेरो कारमा केही साँच्चै प्यारा िपल्लाहरू छन् - के तपाईं ितनीहरूलाई हनेर् चाहनुहुन्छ? सी) म तपाईंलाई 

साँच्चै रोमाञ्चक कुरा देखाउन चाहानु्छ, म प्रितज्ञा गदर्छु िक तपाईले तपाईलाई ल्याउनेछु िफतार् - तपाईंले यो 
हनेर् सक्नुभयो - यो अदु्भत छ !! 

अकोर् िनयम अजनबी बाट उपहार किहल्य ैस्वीकार गनर् होईन - उपहार िकन राम्रो छैन।         
 



SONG 4: गीत 4 
यिद तपाईंले एक समस्या पाउनुभयो भने

यिद तपाईंले एक समस्या पाउनुभयो भने 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यो वास्तवमा कसैलाई बताउन महत्त्वपूणर् छ यिद कसैले 
तपाईंलाई चोट पुयार्उँछ वा तपाईंको िनजी भागहरू छँुदै 

छ भने, यिद तपाईंलाई डरलाग्दो वा शिमर् ला महसुस हुन्छ 

भने तपाईंलाई अत्यन्तै साहसी, साहसी हुन र कसैलाई 

भन्नुपदर्छ। 
  

त्यहाँ धेर ैमाने्छहरू, मामा, डाडस, ग्यानाई, ग्रान्डपस, 

चाची, कुखुरा, िशक्षकहरू, चचेर ेभाईहरू, िछमेकीहरू, 

तपाईंका साथीहरूका आमाबाबु, प्रहरी, नसर्हरू र अरू 

धेर ैव्यिक्तहरू बताउने छन्। अब यिद तपाइँ भन्नुहुन्छ र 
माने्छले तपाईंलाई िवश्वास गदैर्न भने, उनीहरूले पिन 

तपाईंलाई गोप्य राख्न को लागी भन्न सक्दछ - तर 
त्यसो त तपाई जानुहुन्छ र कसैलाई बताउनुहुन्छ। यिद 

ितनीहरूले तपाईंलाई िवश्वास गदैर्नन् - त्यसोभए तपाइँ 

अरू कसैलाई बताउनुहुन्छ र कसैले कसैलाई सुन्नु नपनेर् 
हो भने। किहल्यै निबसर्नुहोस्।

यिद तपाईंले एक समस्या पाउनुभयो भने - गीत गीतहरू  
यिद तपाईंले एक समस्या पाउनुभयो भने तपाईंले थाहा नपाए के गरौं र 

कसैलाई भन्नुहोस्,  
जबसम्म तपाईं सुन्न सक्नुहुन्न तपाईंले आफ्नो समस्याहरू बताउन कसैलाई 

भेट्टाउनुभएको छ 

यिद तपाईंले एक समस्या पाउनुभयो भने कसैले फेला पाछर् जुन कसैलाई 

सुन्नेछ 
  

आफ्नो आमा वा िपताजी वा दादा पिन संग कुरा गनुर्होस् 

तपाईंको चाची वा तपाईंको चाचा वा िवद्यालयमा िशक्षक 

तपाईं कसैलाई सुन्नु नभएसम्म बोल्न जारी राख्नु भएको छ भने तपाईले 

समस्या पाउनु भएको छ कसैलाई यो पिन भन्न को लागी 

  
यिद कसैले तपाईंलाई चोट पुयार्एको छ भने, र तपाईं थाहा छैन के गरौं र 

कसैलाई सुन्न नसक्नेसम्म कसैलाई भन्नुहोस् 
तपाईंले कसैलाई भेट्टाउनुभएको छ, तपाईंको समस्याहरू बताउन 

यिद तपाईंले एउटा समस्या पाउनुभयो भने, फेला पानेर् व्यिक्तलाई तपाईल े

सुन्नुहुनेछ 
  

तपाईंको िछमेकीसँग कुरा गनुर्होस्, तपाईंको सू्कलमा तपाईंको सल्लाहकार 
कसैले तपाईंलाई थाहा छ वा िवश्वास गदर्छ 

साझेदारी समस्या एक छ 

कसैले कसैलाई सुन्नु नभएसम्म बस राख्नुहोस् 
यिद तपाईंले एक समस्या पाउनुभयो भने कसैले यो बताउन खोज्छ 

यिद तपाईले समस्या पाउनुभयो भने उनीहरूलाई सुन्न निदनुहोस्
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यिद तपाईंले एक समस्या पाउनुभयो भने  - गानाको उदे्दश्य 
यिद समस्या छ भने कसैलाई बताउन िसक्नुलाई अझ बिलयो बनाउन 

यिद उनीहरूल ेकसैलाई सुन्न नसक्ने कुरा सुन्न सकै्दनन् !!  
 
समस्याको बारमेा कसैलाई बच्चाहरु को लागी सबै भन्दा किठन चीजहरू मध्ये एक हुन सक्छ, िकनिक 

उनीहरु किठन हुन सक्छन िक शब्दहरु को व्याख्या गनर् को लागी को लागी को समस्या को व्याख्या गनर् 
को लागी मुिश्कल हुन सक्छ, र उिन कसरी वयस्कों प्रितिक्रया हुन सक्छ भन्ने डर हुन सक्छ। 

जब हामी कसैलाई बताउन बच्चाहरुसँग कुरा गछौर्ं, हामी उनीहरूलाई कस्तो प्रितिक्रयाहरूको सामना गनर् 
तयार छ (यो केवल ठूला बच्चाहरूको लािग हुनेछ) 
एक) िगयर अप अपमािनत, नराम्रो, शोक या डराउन सिकन्छ 

ख) उनीहरूले बच्चालाई िवश्वास गदैर्नन् 

ग) ितनीहरू बच्चालाई धम्की िदन्छन् र ितनीहरूलाई बताउन अरू कसैलाई बताउन सकै्दनन्)  
डी) उनीहरूले उनीहरूलाई गुप्त राख्न राख्न सक्छन्  
 
बच्चाको माध्यमबाट प्राप्त गनर् मुख्य पाठ, यो हो िक यिद कसैले ितनीहरूलाई िवश्वास गदैर्न, वा यसलाई गोप्य राख्न 

राख्न बताउछ, वा बारमेा केही गदैर्न समस्या -ितनीहरूले कसैलाई भन्नु पदर्छ र भन्नु पदैर्न जब सम्म कसैले 

उनीहरूको सुन्न ुनपछर्।

किहल्यै निबसर्नुहोस् !!



बच्चाहरूलाई सब ैव्यिक्तहरूको सूची िदनुहोस् जुन ितनीहरूसँग कुरा गनर् सक्दछ यिद 

उनीसँग समस्या छ: 
 
आमा, 
िपताजी, 
Granny, 
Grandpa, 
चाची, 
चाचा, 
िशक्षक, 

िप्रिन्सपल वा टाउको मािलक वृद्ध भाइ, 

पुरानो बिहनी,  
पड़ोसी, सू्कल नसर्,  
पुिलस, म्यानर। 
 
 कृपया अरू कसैलाई जोड्नुहोस् जुन तपाईल ेसोच्नु हुन्छ िक बच्चाहरुसँग कुराकानी गनर् 
सुरिक्षत छ



भावनाहरू: 

यो महत्त्वपूणर् छ िक बच्चाहरु समस्याको बारमेा बताउँदा ितनीहरूल ेकस्तो महसुस गनर् सक्छन् भन्ने बार े
जान्दछन् - यी केिह अंकहरूले ितनीहरूलाई मद्दत गनर् सक्छ 

एक) तपाईं आफ्नो समस्याको बारमेा कुरा गनर् शिमर् ला महसुस गनर् सक्नुहुन्छ- तर यो ठीक छ  
ख) तपाईले यो सही शब्दहरू फेला पानर् गाह्रो पाउन सक्नुहुनेछ। 

तर केवल उत्तम तरीका बताउनुहोस् जुन तपाईं सक्नुहुन्छ 

ग) तपाईंको हृदयले तीव्र तुल्याउन सक्छ र तपाईंको आवाज सताउन सक्छ 

तर केवल गिहरो सास िलनुहोस् र िबस्तार ैकुरा गनुर्होस् 

घ) तपाईंले केही िदनमै केही समयमै यसलाई सिजलो पानर् सक्नु भएको छ।) आफ्नो समस्यालाई 

लेख्नुहोस ्र यसलाई कसैलाई िदनुहोस्। 
 

ितनीहरूलाई सबैलाई बताउन सहज महसुस गनर् उत्तम तरीका खोज्नुहोस्, र याद गनुर्होस् िक त्यो 

व्यिक्तले सुन्नु वा िवश्वास गदैर्न 

अरू कसैलाई भन्नुहोस्!
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SONG 5 :गीत 5 
प्रेम कोमल छ

प्रेम कोमल छ 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प्रेमको बारमेा कुरा गरौं, यो प्रेम हुन धेर ैमहत्त्वपूणर् छ र माने्छ 

देखाउन सिकँदैन 

तपाईंलाई चोट पुयार्एर उनीहरूको प्रेम अथवा असहज 

महसुस गनुर्भएका चीजहरू। मािनसहरू देखाउँछन् िक 

उनीहरूले चीजहरू गररे पुस्तकहरू पढ्ने खेलहरू, खेल खेलै्द, 
मजा गनर्, िहँिडरहकेा छन् वा देखाउन सक्दछन ्िक तपाइँ 

कसरी आफ्नो साइकल सवारी गनर् सक्दछ। 
  

प्रेम एक-अकार्को लािग साझा र हरेिवचार गनेर् हो। हाम्रा 
आमाबाबु र क्यािरयरहरू िनिश्चत छन् िक हामी पिछ हछेौर्ं, 
उनीहरूले हामीलाई खुवाउने, हामी आफ्नो दाँत सफा गनर् 

पक्का बनाउँदछौं, र हामीसँग लुगा लगाउन सफा कपडा छौँ र 
यिद हामी िबरामी छौं उनीहरूले हामीलाई डाक्टरमा 

लगाउँछन्। यो धेर ैमहत्त्वपूणर् छ िक हामी राम्रो तिरकाले हछेौर्ँ 
त्यसैले हामी स्वस्थ, आनिन्दत र बिलयो हुन सक्छौं।

प्रेम कोमल छ 

प्रेम दयालु छ, सँगै गाई र तपाईं भेट्टाउनुहुनेछ त्यहा ँ  
धेर ैराम्रा चीजहरू हामी गनर् सक्दछौं हाम्रो प्रेम देखाउन 

के तपाईं मलाई एक कथा पढ्नुहुनेछैन 

वा चलो बािहर जानुहोस् र केही बल खेल्न तपाईं  
मेरी बाइक चढाउन मद्दत गनर् सक्नुहुनेछ यसैले म पतन हुनेछु 

त्यहाँ धेर ैचीजहरू छन् - हामी सँगै गनर् सक्छौं 

त्यहाँ थुप्रै तिरकाहरू छन् - हामी देखाउन सक्छौं हामी देख्न सक्छौं 

त्यहाँ धेर ैपटक हामी एकअकार्लाई बताउन सकु्छ म ितमीलाई माया  
गदर्छु यिद तपाईले केिह समय पाएको छ म तपाईसँग साझेदारी गनर् चाहनु्छ 

प्रेम कोमल हो, प्रेम दयालु हो 

साथ गाई र तपाइँ भेट्टाउनुहुनेछ 

यो चीज तपाईंसँग साझेदारी गनर् राम्रो छ
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िभिडयोबाट Cynthie पाठ 

म आशा गदर्छु िक तपाइँसँग हामी सबै गीतहरु संग गीत गाई खेल्नु भएको छ र तपाईंले आफ्नो 

िवशेष शरीरको बारमेा िसकेका चीजहरू सम्झनुहुनेछ। NO भन्नुहोस् सम्झनुहोस् !! यिद कसैले 

तपाईंको िनजी भागहरू छुट्याउने प्रयास गदर्छ वा व्यिक्तहरूल ेचीज गनर् खोज्छ जुन तपाईंले 

असहज महसुस गनुर्हुन्छ वा तपाईंलाई चोट पुयार्उनुहुन्छ। 

िनयम सम्झनुहोस् 'यिद यो सही महसुस गदैर्न - यसलाई नगनुर्होस् !!' र कसैलाई सम्झन यिद 

तपाईंलाई चोट भइरहकेो छ वा छुिटएको छ वा कुनै पिन तिरकामा बाँिधएको छ, र कसैले 

तपाईंलाई सुन्नेछ जबसम्म बताउछ। ितमी किहल्य ैकिहल्य ैनिबसोर् !! 

चलो सबै "मेरो शरीर हो मेरो शरीर" गीत गाउन एक पटक बढी !!
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प्रेम कोमल छ - गीतको उदे्दश्य 
बच्चाहरूलाई िसकाउनुको लािग प्रेम सज्जन र दयालु हो र सबैलाई हरेचाह गनेर्, साझेदारी र भरोसा 
राख्नु हो। 
िकनभने केटाकेटी धेर ैपिरवारका िविभन्न प्रकारका हुन्छन् र पृष्ठभूिमहरू, बच्चालाई सामान्य लाग्न सक्छ 

जस्तो लाग्न सक्छ जुन अपमानजनक घरबाट आउँछ प्रायः अन्य बच्चाहरुका लािग िवदेशीको लागी 
देिखन्छ, त्यसैले यसका लािग महत्त्वपूणर् छ िक प्रेम भनेको छ र कसरी केटाकेटीहरूलाई प्रेम देखाउँछ र 
कस्तो पिरवारको घर।  
यहाँ छलफल गनर् केही वस्तुहरू छन्: 
* बालबािलकालाई मायालु हुनुपछर् 

* ितनीहरू को हरेचाह गिरनु पदर्छ 

* ितनीहरूसँग खाना खाने पयार्प्त खाना हुनुपछर् 

* ितनीहरू सफा कपडाहरू हुनुपदर्छ 

* कसैलाई आफ्नो दाँत सफा गनर् िनिश्चत गनर् र ितनीहरू छािडएको छ  
* िक ितनीहरूका बालहरू ब्रसेको छ 

* कसैले त्यहाँ समस्याहरूसँग मद्दत गनर् र ितनीहरूलाई सुन्न पछर्  
* ितनीहरूलाई पढ्नको लािग 

* कसैलाई प्रसन्न बनाउनको लागी कसैले 

* कोही कसैले िवश्वास गनर् सक्छन्  
 
फेिर, यो केवल केही चीजहरू बार ेकुरा गनर्का लागी छन्, यो िवषयलाई क्लास छलफल गनर्का लािग प्रयोग 
गनुर्होस ्र फेिर लेख्नुहोस् वा चीजहरू िसजर्ना गनुर्होस् जुन दु: ख, उदास, वा ितनीहरूका समस्याहरू छन्। 



प्रायः सोिधने प्रश्न (बच्चाहरु द्वारा) 
प्रश्न: मािनसहरू िकन बच्चाहरूलाई चोट पुयार्उँछन्? 

उत्तर:  केटाकेटीलाई चोट पुयार्उने थुप्रै कारणहरू छन,् कोही कोही बच्चाहरू आफैलाई दुव्यर्वहार गरी अरूलाई 

चोट पुयार्उने चक्रमा लागे। केही मािनसहरू िपउन, लागूपदाथर् वा िरसाउँछन् समस्याहरू र यसैले उनीहरूले 
बच्चाहरूलाई चोट पुयार्उँछन्। सम्झनुको मुख्य चीज हो िक बच्चाहरु लाई चोट लगाउन गलत छ त्यसैले िकन 

तपाईंलाई सधैँ कसैलाई बताउन आवश्यक छ, त्यसैले तपाईं मद्दत प्राप्त गनर् सक्नुहुनेछ। 

प्रश्न: मािनसहरू िकन बच्चाहरूको िनजी भागमा छुन्छन्? 
उत्तर:   फेिर त्यहाँ थुप्रै कारणहरू छन ्जुन मािनसहरूले यौन दुव्यर्वहार गदर्छन्, केटाकेटीहरूलाई चोट पुयार्उन ेधेर ै
व्यिक्तले दुव्यर्वहार गरकेा िथए िकनिक यो बताउन महत्त्वपूणर् छ, िकनिक यी मािनसहरूलाई मद्दत र उपचार 
चािहन्छ तािक उनीहरु लाई अझ बढ्न सक्छ र छोराछोरीलाई दु: ख गनर् सकै्दन। 

प्रश्न: यिद कसैले मलाई िवश्वास गदैर्न भने मैले के गछुर्? 
उत्तर: यिद तपाइँ कसैलाई भन्नुहुन्छ र उनीहरूले तपाईंलाई िवश्वास गदैर्नन् - त्यसो भए अरू कसैलाई बताउनुहोस् 
र माने्छलाई बोलाउदासम्म कसैले कसैलाई िवश्वास गदैर्न। 
 
प्रश्न: यिद म भनु्छ भन ेके हुनेछ?  
उत्तर:  उनीहरूले तपाईंलाई चोट पुयार्उँदै िरपोटर् गनुर् पछर्। 

त्यसपिछ आउनेछ र तपाईंको पिरवारसँग कुरा गनेर्छ। ितनीहरूले देख्न पाउनेछन् िक यो तपाईंको घरमा बस्न 

सुरिक्षत छ वा तपाईलाई जहाँ रमाईलो स्थानमा राख्न सिकन्छ जहाँ जान सिकन्छ।



प्रश्न: यिद मैले भन्न भन ेम के गछुर्? र ितनीहरू रोकै्दनन्? 
उत्तर:   यिद उनीहरूले रोक्न नचाहनुहुन्छ भने तपाईले यसो भन्न नसक्नु ठूलो आवाज हो भने कसैले त्यहाँ मद्दत गनर् 
सक्दछ भने, वा तपाईं जान्छ िक वरपरका मािनसहरू आउन मद्दत गदर्छ। यिद त्यहाँ त्यहा ँछ भन,े त्यसपिछ जानुहोस ्

र कसैलाई भन्नुजस्तै चाँडो यो गनर् सुरिक्षत छ। 

प्रश्न: यिद मलाई भनें भने म के गछुर् भने मेरो पिरवारमा मलाई या कसैलाई चोट पुयार्उनेछ भने मैले भनेँ?  
उत्तर:  छोराछोरीलाई दुव्यर्वहार गनेर्हरू अरू मािनसहरूलाई थाहा पाउन के चाहँदैनन ्

ितनीहरू गदैर्छन्, त्यसैल ेितनीहरू कोिसस गनर् वा तपाईंको पिरवारमा कसैलाई धम्की िदए र तपाईंलाई गोप्य राख्न 

को लागी बताउन सक्छ। तपाईंलाई धेर ैसाहसी हुनु पदर्छ र तपाईंको समस्याको बारमेा कसैले बताउनुपदर्छ।  

प्रश्न: यिद मलाई दुव्यर्वहार गिररहेको मेरो भाई वा बिहनी हो भने म के गछुर्? 

उत्तर:  तपाईंको आमाबाबुलाई भन्नुहोस ्र यिद उनीहरूले तपाइँलाई सुन्न नपाएमा सू्कलमा वा मािनसहरूको 
सूचीबाट हामीले बताइन्छ भने हामीले छलफल गरकेा छौं। 
  
प्रश्न: के ितनीहरू भन्नुहुन्छ भने म िरसाउँछु? 
उत्तर:  सधैं होइन, तर हो ितनीहरू िरस हुनसक्छन्, तर तपाईलाई अझै पिन साहसी हुन ुआवश्यक छ र यसो भन्छ 

िक व्यिक्तले तपाईंलाई चोट पुयार्उन वा तपाईंको िनजी भागहरू छोिडिदन ेछ। 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बाल दुव्यर्वहारको संकेतक 
िनम्नका दुरुपयोगका संकेतहरू हुन् जुन तपाईंले बच्चाहरु मा देख्न सक्नुहुन्छ। यिद तपाइँ यी कुनै 
संकेतकहरू देख्नुहुन्छ वा यिद बच्चाले तपाइँलाई जानकारी थाहा पाउँछ भने. 
 
1. शांत रहनुहोस् र बच्चालाई जानकारी िदन दबाब निदनुहोस्। 

2. बच्चालाई सान्त्वना िदनुहोस् र तपाईसँग साझेदारीको लािग उनीहरूलाई धन्यवाद िदनुहोस् तपाईको प्रासंिगक 

सूिचत गनुर्होस ्बाल संरक्षण सेवा। 

3. बच्चालाई सूचनाको एक सानो भाग मात्र खुलाउन सक्छ याद राख्नुहोस् जबसम्म उनीहरूले तपाईंको प्रितिक्रया 
शान्त र सहायक छ भनेर देख्न सक्दछन्।  
 
िनम्न दुव्यर्वहार को केिह संकेतहरू छन्। बच्चा ियनीहरूको िमश्रणबाट पीडा हुन सक्छ त्यसैले यो केवल एक 

िदशािनदेर्श हो। यिद तपाइँ बालबािलकाको व्यवहारमा फरक पिरवतर्नहरू देख्नुहुन्छ भने तपाइँलाई ध्यान िदनुहोस ्

िक हनेर्का लािग िनम्न मध्ये कुनै पिन उपयुक्त छ। 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शारीिरक दुरुपयोग को लक्षण 
 
बालको उपिस्थित 
* असामान्य स्वाद, स्वागत, जल वा भंग 

* बाइट अंक 

* प्रायः घाइतेहरू सधैं दुघर्टनाको रूपमा व्याख्या गर े
* यिद एक व्याख्याले चोटसँग मेल खाँदैन 

* चोट लुकाउन लामो आस्तीन वा अन्य लुगा लगाउने लुगा लगाउने बाल व्यवहार 
 
बच्चाको व्यवहार 
* अिप्रय, साथ िमलन गाह्रो 
* असामान्य रूप देिख शमीर्ला, अन्य माने्छ देिख बच्छ 

* कृपया पिन िचिन्तत हुन सक्छ 

* अिभभावकहरूसँग डराउँछन ्

* आमाबाबुबाट छुटेकोमा सानो वा कुनै
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उपेक्षाको िचन्ह 
 
बालको उपिस्थित 
* गिरब स्वच्छता, गन्दा बाल, शरीरको गंध 

* मौसमको लािग अनुपयुक्त कपडाहरू 

* िचिकत्सा वा दन्त िचिकत्सा हरेिवचारको आवश्यकता पदर्छ 
 
बच्चाको व्यवहार 
* प्राय थिकत भएन, कुनै ऊजार्, लापरवाही 
* शुरु हुन्छ वा खाना खान्छन् 
* िवद्यालयबाट लगातार िवलम्बता वा अनुपिस्थित 

* प्रितवादी व्यवहार 
* कम आत्म सम्मान 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भावनात्मक दुरुपयोग को लक्षण 
 
बालको उपिस्थित 
साइन्सहरू अन्य दुव्यर्वहारको तुलनामा कम स्पष्ट हुन सक्छ,  
सम्भावना शायद उत्तम संकेत हो। 

* िमत्र र सामािजक गितिविधबाट िनकासी 

* िवद्यालयबाट लगातार िवलम्बता वा अनुपिस्थित 

* आत्म सम्मान को कमी 

* प्रितवादी व्यवहार 

* िवद्यालयको प्रदशर्नमा पिरवतर्न 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यौन दुरुपयोग को लक्षण 
बालको उपिस्थित 
* टाँिसएको दाग वा खतरनाक अधीनता 
* प्रयोगात्मक क्षेत्रहरु मा दुखाइ या खुजली 
* एक यौन संचािरत संक्रमण छ  
 
बच्चाको व्यवहार 
* यौन व्यवहार वा ज्ञान बच्चाको उमेर समूहको लािग अनुपयुक्त छ।  
* अन्य बच्चाहरूको अनुपयुक्त यौन सम्पकर्  
* व्यवहार मा Abrupt पिरवतर्न 

* कुनै पिन तिरकामा छुटेको चरम अव्यवस्था

यिद तपाइँ बाल दुरुपयोगमा शंका गनुर्हुन्छ भने, तपाईंको प्रासंिगक बाल 
संरक्षण सेवालाई कल गनुर्होस् र सल्लाह पाउनुहोस्। ितनीहरूले तपाईंको 
िचन्ता सुन्नेछन् र बच्चा खतरामा छ भने तपाईंको तफर् बाट कायर्वाही गनेर्छ। 

बच्चाहरूलाई सुरिक्षत राखौं !!
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