
आवश्यक परे्न समयावधि:   ४५ मिनेट  

 

धर्नरे्दशर्न: 

१. बालबामलकालाई रामरि य र अन्तरामरि य सरकारले उनीहरुको मनम्ति प्रदान गरेका 

अमिकारहरु बारे अवगत गराउनुहोस्।  

२. Handout िा यी अमिकारहरुको बारेिा जानु्नहोस्- बालबामलकाहरुलाई यस सम्बम्ति 

छलफल गनन लगाउनुहोस्।  

 

आवश्यक सामग्री:   "आफ्नो अमिकार बारे बुझ्नुहोस्" पोस्टरका 
प्रमतमलमपहरू  

 

उदे्दश्य    

 

 

 

• यस गमतमवमििा मकशोरीहरुले बाल अमिकार 

सम्बिी यो गमतमवमि १६ वर्न िुमनका 

बामलकाहरुको लामग लमित गररएको हो।  

• यस गमतमवमिलाई "आवश्यकता र चाहना" 

गमतमवमि सँगै सहलह गरेर अमि बढाउन 

सकु्नहुनेछ।  

• छन्- यसिा आफ्नाा चाहना र 
आवश्यकताहरु लेख्नुहोस्।  

 

मार्गधर्नरे्दशकको लाधर् 
धिप्पणी  
 

युक्त रारि  संिको बाल अमिकार सम्बिी 

िहासिीको बारेिा प्रर पाने 

छलफल र्रे्न प्रश्नहरु  

• तपाईंसँग यी अमिकारहरु छन् भनेर 

के तपाईंलाई थाहा मथयो? थाहा 

पाएपमछ तपाईंले आफ्नो बारे कस्तो 

िहसुस गनुनभयो?  

• तपाईंले यी अमिकारहरुको बारे 

थाहा पाइसकेपमछ आफूिामथ कस्ता 

मजमे्मवारीहरु िहसुस गनुनभयो? 

 

बाल अधिकार सम्बन्िी महासन्िीको साराांश 
Save the Children माफग त बालबाधलकाहरुको लाधर् धवशेष र्री लेखिएको।  

"संयुक्त राष्ट्र  संघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी" र्नामक एउिा अन्तराधष्ट्रय कारु्नर्न छ। 

यूएस र सोमाधलया बाहेक धवश्वभरीका सबै रे्दशहरुले यी कारु्नर्नलाई कायागन्वयर्न र्ररसकेका 

छर््न।   

तपाईकंो अधिकार भन्नाले तपाईलंाई के र्रे्न अधिकार छ र तपाईकंो धिमे्मवारी धलएका 

व्यखक्तहरुले तपाईलंाई िुशी,स्वस्थ र सुरधित राख्नको लाधर् केके र्रु्नगपछग  भने्न कुराहरु 

समावेश हुन्छर््न। अन्य बालबाधलकाहरुले आफ्र्नो अधिकार पाइरहेका छर््न वा छैर्नर््न भने्न 

कुरा धर्नधित र्रु्नग पधर्न तपाईकंो र्दाधयत्व हो।  

(केही िाराहरु कायगन्वयर्न हुर्न र्नसकेका कारण यसमा समावेश र्ररएका छैर्नर््न) 

िारा १  

१८ वर्नभन्दा िुनीका व्यम्तक्तहरु बालबामलकाहरु हुन् र उनीहरुले यस िहासिीिा सिावेश भएका 

अमिकारहरु प्राप्त गनुनपछन ।  

िारा २  

बालबामलकाको आिाबुवा  वा अमभभावकको जात, भार्ा, ििन,मलङ्ग, अपाङ्गता र मवचारजस्ता 

कुराहरुका कारण उनीहरुलाई भेदभाव गनन पाइने छैन।  

िारा ३  

तपाईं भन्दा ठुलो व्यम्तक्तले तपाईंको लामग केही गनन चाहन्छ भने त्यो तपाईंको भलोको लामग नै 

हुनुपदनछ।  

िारा ६  

तपाईंसँग बाँचे्न अमिकार छ।  

िारा ७  

तपाईंले नाि पाउने अमिकार छ र तपाईंको जन्ममिमत, नाि, आिा बुवाको नाि र मिमत लेम्तिनु 

पछन । तपाईंले आफ्नो रामरि यता पाउने अमिकार छ र आफ्नो आिाबुवालाई मचने्न र उहाँहरुको िाया 

पाउने अमिकार छ।  

िारा ९  

तपाईंलाई आफ्नो आिाबुवाबाट टाढा राम्तिन पाइँदैन तर यमद आिाबुवाबाट टाढा रहेर तपाईंको 

भलो हुने अवस्था छ भने यो कानुन लागू हँुदैन। उदाहरणका लामग तपाईंको आिाबुवाले तपाईंलाई 

पीडा मदईरहेको अवस्थािा वा तपाईंको हेरमवचार नगरेको अवस्थािा। यमद तपाईंको आिा बुवा 

एकअकानसँग बमसरहनु भएको छैन भने तपाईं दुईजना िधे्य एकजनासँग िात्र बस्न सकु्नहुनेछ, तर 

तपाईंले दुवैजनासँग सम्पकन  बनाइराख्न सकु्नहुनेछ।  

िारा १०  

यमद तपाईं वा तपाईंका आिाबुवा अलग अलग देशिा बसै्द हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग उहाँहरु सँगै 

बसे्न र उहाँहरु भएको ठाउँिा बसे्न पूणन अमिकार छ।  

िारा ११  

तपाईंलाई अपहरण गने अमिकार कसैको पमन छैन र यमद तपाईंलाई अपहरण गररएिा स्थानीय 

सरकारले तपाईंलाई समहसलाित फकानउन भरपुर प्रयास गनुनपछन ।  

 

 

 

 

 

 



बाल अधिकार सम्बन्िी महासन्िीको साराांश (जारी…..) 
िारा १२  

तपाईंलाई असर गने मकमसिको कुनै पमन मनणनय तपाईंका ठुलाबडाले गनुनभयो भने तपाईंसँग आफ्नो 

मवचार राखे्न पूणन अमिकार छ र ठुलाबडाले सो कुरा गम्भीर रुपले मलनुपदनछ।   

िारा १३  

तपाईंसँग हरेक कुराको बारे ज्ञान हुने अमिकार छ र अरुको अमिकारिा असर नपरेसम्म आफूलाई 

लागेका कुरा बोलेर, लेिेर, मचत्र कोरेर वा अन्य तररकाले व्यक्त गने पूणन अमिकार छ।  

िारा १४  

तपाईंसँग आफूलाई िन पने कुराको बारे सोचे्न पूणन अमिकार छ र आफूलाई िन लागेको ििन 

अपनाउने अमिकार पमन छ। तपाईंको आिाबुवाले तपाईंलाई के कुरा समह हो र के कुरा गलत हो 

भने्न कुराको ज्ञान मदनु आवश्यक छ।  

िारा १५  

यमद यी गमतमवमिले अरुको अमिकार हनन हँुदैन भने तपाईंसँग साथीहरु बनाउने, उनीहरुलाई भेट्ने, 

अन्य व्यम्तक्तसँग िुलमिल हुने पूणन अमिकार छ ।  

िारा १६  

तपाईंसँग आफ्नो व्यम्तक्तगत जीवन मजउने अमिकार छ। उदाहरणको लामग तपाईंले आफ्नो डायरी 

लेख्न सकु्नहुन्छ र कसैलाई नदेिाउन पमन सकु्नहुन्छ।   

िारा १७  

तपाईंसँग मवश्वभररका रेमडयो,टेमलमभजन, मकताब, पत्रपमत्रका, आमद िाध्यिबाट जानकारी हामसल 

गने अमिकार छ। तपाईंले बुझे्न मकमसिको जानकारी पाउने मजम्मा तपाईंका आिाबुवाको हुनेछ। 

िारा १८  

तपाईंको आिाबुवा दुवैले मिलेर तपाईंको पालनपोर्ण गनुनपछन  र तपाईंलाई राम्रो हुने वातावरण 

मसजनना गनुनपदनछ।  

िारा १९  

तपाईंलाई कुनै पमन तररकाले कसैले पमन पीडा मदन पाउनेछैन। तपाईंभन्दा ठुलो व्यम्तक्तले तपाईं 

दुव्यनसन, महंसा र अवहेलनाबाट टाढा हुनुहुन्छ भने्न कुरा सुमनम्तस्चत गनुनपछन । तपाईंको आिाबुवाले 

पमन तपाईंलाई पीडा मदने अमिकार छैन।  

िारा २०  

यमद तपाईं आफ्नो आिाबुवासँग बमसरहनु भएको छैन वा यमद तपाईं आफ्नो आिाबुवासँग बस्दा 

सुरमित हुनुहुन्न भने तपाईंले मवशेर् सुरिा र िद्दत पाउने पूणन अमिकार छ।  

िारा २१  

यमद तपाईंलाई अरु कसैले अपनाउन िोमजरहेको छ भने तपाईंलाइ उपयुक्त हुने तररकाले सबै 

कुराको व्यवस्था भएको छ वा छैन भने्न कुरा सुमनमित गनुन जरुरी छ।  

िारा २२  

तपाईं सरनाथी हुनुहुन्छ (ितलब तपाईंको लामग आफ्नो देश सुरमित नभएको कारणले छोडेर जाँदै 

हुनुहुन्छ) भने तपाईंले मवशेर् सुरिा र िद्दत पाउने अमिकार छ।   



 

बाल अधिकार सम्बन्िी महासन्िीको साराांश (जारी…..) 
िारा २३  

यमद तपाईं शारीररक वा िानमसक रुपिा सबल हुनुहुन्न भने तपाईंले मवशेर् हेरचाह र अरुहरु सिान 

अमि बढ्नको लामग मशिा पाउने अमिकार छ।  

िारा २४  

तपाईंसँग स्वस्थ हुने अमिकार छ। यसको ितलब तपाईं मबरािी हँुदा मचमकत्सकद्वारा उपचार र 

और्ामि सेवा पाउने पूणन अमिकार छ। ठुलाबडाहरुले बालबामलकाहरु मबरािी नहोस् भनेर 

उनीहरुलाई िुवाउने र उनीहरुको हेरचाह गने मजम्मा मलनुपछन ।  

िारा २७  

तपाईंसँग "गुणस्तर जीवन मजउने" अमिकार छ। तपाईंलाई िाना, लुगा, बसे्न ठाउँ, आमद उपलब्ध 

गराउने मजम्मा आिाबुवाको हुन्छ। यमद आिाबुवाले यो दामयत्व मनभाउन सकेनन् भने सरकारले 

िद्दत गररमदनु पनेछ।  

िारा २८  

तपाईंसँग पढ्ने अमिकार छ। तपाईंले प्राथमिक तहको मशिा पाउनु पछन  र त्यो मनशुल्क रुपिा 

पाउनुपछन । त्यसपमछ तपाईं िाध्यमिक तहको मवद्यालयिा जान पाउनुपछन ।  

िारा २९  

तपाईंलाई मशमित बनाउनु भनेको तपाईंको व्यम्तक्तगत मवकास, प्रमतभात्मक र शारीररक तथा 

िानमसक मवकासको मनम्ति हो।  मशिाले तपाईंलाई आफ्नो आिाबुवालाई आदर गने, आफ्नो 

संसृ्कमतको पमहचान गराउने र अरुलाई िान मदने, मजमे्मवारीपूवनक र शाम्तन्तपूवनक आफ्नो जीवन 

मजउने, िुल्ला सिाजिा बसे्न, व्यम्तक्तहरुको अमिकारको बारे बुझे्न र वातावरणलाई सम्मान गने ज्ञान 

र सीप मदनुपदनछ।  

िारा ३०  

यमद तपाईं दमलत वा जनजामत अन्तगनत पनुनहुन्छ भने तपाईंसँग आफ्नो संसृ्कमतिा रिाउने, आफ्नो 

ििन िान्न पाउने र आफ्नो भार्ा प्रयोग गनन पाउने अमिकार छ।   

िारा ३१  

तपाईंसँग िेलकुद गने अमिकार छ।  

िारा ३२  

तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्यलाई हानी पुर् याउने वा तपाईंको पढाईिा नोक्सानी पुर् याउने मकमसिको 

कायनिेत्रबाट बचेर काि गने अमिकार छ।  यमद तपाईंले गरेको कािले गदान कसैले पैसा किाइरहेको 

छ भने तपाईंले पमन मनष्पि रुपले तलब पाउनुपछन ।  

िारा ३३  

तपाईं अबैि लागु पदाथनबाट बचे्न र लागु और्मि बनाउने तथा बेचमबिन गने गलत कािबाट बचे्न पूणन 

अमिकार छ।  

िारा ३४  

तपाईं शारीररक शोर्णबाट बचे्न पूणन अमिकार छ। तपाईंको सहिमत मबना तपाईंको शरीरलाई कसैले 

पमन केही गनन सकै्दन जसै्त छुने, तपाईंको फोटो म्तिचे्न वा तपाईंलाई भन्न िन नलागेको कुरा भन्न 

लगाउने।  

 

िारा ३५  

तपाईंलाई अपहरण गने वा बेचे्न अमिकार कसैलाई पमन छैन।  

 

िारा ३७  

तपाईंले केही गलत गनुन भयो भने पमन तपाईंको अपिान हुने तररकाले वा तपाईंलाई हानी हुने 

तररकाले कसैले पमन तपाईंलाई सजाय मदने अमिकार छैन। अन्य उपाय भएसम्म तपाईंलाई जेलिा 



 

बाल अधिकार सम्बन्िी महासन्िीको साराांश (जारी…..) 
िारा ३५  

तपाईंलाई अपहरण गने वा बेचे्न अमिकार कसैलाई पमन छैन।  

िारा ३७  

तपाईंले केही गलत गनुन भयो भने पमन तपाईंको अपिान हुने तररकाले वा तपाईंलाई हानी हुने तररकाले 

कसैले पमन तपाईंलाई सजाय मदने अमिकार छैन। अन्य उपाय भएसम्म तपाईंलाई जेलिा राख्न पाइँदैन 

र जेलिा राम्तियो भने पमन तपाईंले मवशेर् हेरचाह पाउने र आफ्नो पररवारसँग भेट्न पाउने अमिकार 

छ।  

िारा ३८  

युद्ध भएको अवस्थािा तपाईंसँग आफ्नो बचाव गने अमिकार छ। यमद तपाईं १५ वर्न भन्दा िुनी 

हुनुहुन्छ भने तपाईं कुनै आिी वा युद्धिा संलग्न हुनुपने छैन।  

िारा ३९  

यमद तपाईंलाई कुनै मकमसिले हानी भएको छ वा होच्यामयएको छ (जसै्त युद्दिा) भने तपाईंको मवशेर् 

हेरचाह र उपचार हुनुपछन ।  

िारा ४०    

यमद तपाईंलाई कुनै अपराि गरेको कुरािा फ़साइएको छ भने तपाईंले आफ्नो पििा बोल्न पाउनुपछन । 

पुमलस, वमकल र न्यायामिशले तपाईंसँग नम्र तररकाले व्यवहार गनुनपछन  र त्यहाँ भइरहेको सबै 

गमतमवमिबारे तपाईंलाई थाहा भएको हुनुपछन ।  

िारा ४२  

सबै बालबामलका, युवा र वयस्कहरुले यी अमिकारहरु बारे थाहा पाउनु पछन । यी सबैिा तपाईं हािी 

सबैको अमिकार छ।  

 


