
१.   छिटै कुरा गरौं। बेला बेलामा कुरा गरौं। 

सनु्े पछ् ग्ुनुहोला।

२.   बेला बेलामा स-सा्ा बेमे स न्े बालक 

देखी जवा् हु्े बेला समम थोरै थोरै 

कुराहरु ग न्े, केबल एउटा ‘ठूलो कुरा’ 

ब्ाएर है्।

३.   सा्ै बालक हुदँा शरररको अंगको 

बारेमा कुरा ग न्ु शुरु ग्ुनुहोला, र शरररको 

अंगहरुको सछह ्ाम प्रयोग ग्ुनुहोलाः 

छलंङ्ग, गेडा(टष्ी), स्क्ोटम, यो्ीको अंग, 

यो्ी, स््त्हरु।

४.   सभंोग बारेको स्वास््थय समभोग ग न्े बारेमा 

है्, यो शररर, बालक, उसको बधृदी, केटी 

हु्ु, केटा हु्ु, माया, सभंोगको चाहा्ा, 

अ्ुभव, वयक्तीग्त मानय्ताहरु, छ्रनुयहरु र 

्ा्ता समबन्धको बारेमा हो।

्त्थय: जवानी ८ बर्ष दखेी सरुुहुन्छ (साधारणतया १० अथवा ११), र १८ बर्ष सम्म भरैहन्छ (तर यो प्छी सम्म हुन सक्छ)।

५.   ्तपाईको बालकले प्रश्न सोध्े बेला समम 

्पखनु्ुहोला।

६.   पढाउ् छसकाउ् सक्े बेलाको फईदा 

उठाउ्ुहोला। छट भी, पत्र प्तकानु, साथीहरु 

सगंको अ्ुभव, बाधयबाद् र ईनटर्ेटमा 

देखेको कुराहरु ‘पररकलप्ा’ को प्रयोग 

गरेर ग्ुनुहोला। 

७.   ईमानदार र सा्धारर रुपमा जवाफ 

छद्ुहोला। थोरै जा्कारी छदए हुनि 

छक्कती ्तपाईले जछहले चाहेपछ् फेरी भन् 

सक्ुहु्ेि(र ्तपाईले ग्ुनु प न्ेि)।

८.   राम्ो जवाफ भ्ेको दुई्तफफी कुराका्ी छ्हु 

पिनु, एक्तफफी है्।

्त्थय: ्माधयाम्मक मबद्ालयको अन्तय मतर, ५०% यवुा यवुतीहरुले संमभोग गररसकेका हुन्छन।् र ५०% ले संमभोग गरेका हुदँनैन।्

९.   ‘कुरा ग न्े’ आमा बुबा बन्ुहोस ्– 

आफुलाई उपलब्ध गराउ्ुहोला, आस्चयनु 

लाग्े र सनु्े ग्ुनुहोला।

१०.   शुरु ग्ुनु कछहलये पछ् छढला हुदैँ्। यछद 

्तपाईलाई आतम-दृढ्ताको अ्ुभव 

भएमा, आखँाको समपकनु  ्ग्ुनुहोला र 

कारमा हुदँा कुरा ग्ुनुहोला अथवा भाँडा 

माझदा कुरा ग्ुनुहोला।

११.   सबै बालबाछलकाहरु द्ीछलङ्गी हुनि 

बन्े आपेक्ा ्ग्ुनुहोलाः कररव १०% 
ज्सगंखया समछलङ्गी पछ् हु् 

सकदि।

१२.   यछद ्तपाईलाई प्रश्नको जवाफ कसरी 

ग न्े थाहा ्भएमा, भन् ्डराउ्ुहोला। 

उदारहरको लाछग ‘तयो राम्ो प्रश्न हो। 

मलाई थाहा िै् कसरी उत्तर छद्े। म पत्ता 

लगाउ्ेिु र भन्ेिु’ अथवा ‘हामी दुबैले 

सगैं पत्ता लगाऊँला’ भन्ुहोला।

्त्थय: अनसुनधानले पत्ालगाएकोः बालबामलका जो संभोगको बारे्मा कुरा गद्ष्छ मतमनहरुले संमभोग गन्ष मिला सरुु गद्ष्छन।्

१३.   जवा्ी चढ्दो उ्तार चढावमा पछ् 

उछ्हरुलाई माया देखाउ्ुहोला। छ्यछम्त 

रुपमा अंकमाल र कुराका्ी ग्ुनुहोला।

१४.   ्तपाईको बालबाछलकाले छवद्ालयमा 

समंभोग छशक्ाको बारेमा के अद्य् 

गरररहेको ि पत्ता लगाउ्ुहोला ्ता छक 

्तपाई ्तयार हु्ुहु्ेि।

१५.   यछद ्तपाईले सभंोगको छबरुधदमा 

हु्ुहुनच भ्े, ्तपाईको बालबाछलकाले 

कणडम(ढाल) प्रयोग ग न्े बारेमा 

छसकाउ्ुहोला ।

१६.   उमेर अ्ुसारको पचानु-छक्ताबहरु सछह 

जा्कारीका साथ सभंोग समबन्धी 

स््तरअ्ुसरको छक्ताबहरु बालकलाई 

छद्ुहोला।

यो जानकारी पत्र म्छटै कुरा गरौंबाट उदघतृ गररएको हो। बेल बेला्मा कुरा गरौं , आ्माबबुा हरुकोलामग वेष्टन्ष अष्टे्मलयन मिपाट्ष्मनेटस ्अफ हलेथ को लामग अष्टे्मलयन ररसर्ष सेनटर ईन सेकस, हलेथ एणि सोसाईटी ला ट्ोब 

यमूनभमस्षमट, मभकटोररया को अनसुनधान र मवकास ्मा आधाररत ्छ। 

छिटै कुरा गरौं। बेला बेलामा कुरा गरौं।
समंभोगको बारेमा आफ्ा बालबाछलकाहरु सगं कुरा ग न्े ्तररकाहरु


