
सशस्त्र द्वन्द्द्वमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई सैविक प्रयोगबाट संरक्षण गिन बिेको 

विरे्दवशका 
 

सशस्त्र द्वन्द्द्वका पक्षहरूलाई आफ्िा कुिै पवि सैविक उपक्रमलाई सहयोग गिे उदे्दश्यले विद्यालय र 

विश्वविद्यालयहरूको प्रयोग िगिन आग्रह गररन्द्छ।  केही विवित प्रकारका प्रयोगहरू सशस्त्र द्वन्द्द्वको 

कािूिको खिलाफ िहुि सक्छि् भने्न कुरा स्वीकार गररए तापवि विद्यार्थीको सुरक्षा र पढाइमा प्रवतकूल 

असर िपरोस् भिेर सुविवित गिनउत्तरर्दायी अभ्यासका लावग विरे्दवशकालाई आधार मािेर सबै 

पक्षहरूले प्रयत्न गिुनपछन ।   

 

बँदा १: सशस्त्र द्वन्द्द्वमा युद्धरत कुिै पवि पक्षले सञ्चालिमा रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई कुिै पवि 

सैविक उपक्रमका लावग प्रयोग गिुन हुुँरै्दि। 

 

(क)  यस वसद्धान्तले वियवमत कक्षापवछ बन्द रहेका, साप्तावहक िा अन्य विर्दामा रहेका िा 

लामो छुट्टीका लावग अस्र्थायीरूपमा बन्द  रहेका विद्यालयहरूलाई पवि समेट्छ।  

(ि) सशस्त्र द्वन्द्द्वमा युद्धरत कुिै पवि पक्षले सैविक प्रयत्नलाई सघाउिे वहसाबले विद्यालय िा  

विश्वविद्यालय िाली गराउि वशक्षा प्रशासकहरूलाई बलजफ्ती गिुन िा प्रलोभि वर्दिु हुुँरै्दि।  

 

बँदा २: सशस्त्र द्वन्द्द्वका कारण वसजनिा भएका जोखिमहरूका कारण बन्द भएका िा िावल गराइएका 

विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई पवि अन्य व्यािहाररक उपाय िै िभएर विकल्पहीि अिस्र्थामा पुगेका 

बेला बाहेक,  सशस्त्र द्वन्द्द्वमा युद्धरत कुिै पवि पक्षले आफ्िा सैविक उपक्रममा प्रयोग गिुन हुुँरै्दि,र यस्तो 

अिस्र्थामा पवि उसै्त वकवसमको सैन्य फाइर्दा वलि सके्न गरी अको व्यािहाररक उपाय पत्ता 

िलाग्दासम्म प्रयोग गिन मात्र क्षम्य हुन्द्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयका भििहरू तुलिात्मक रूपमा  

अवल सुविधाजिक ठाउुँमा रहेका, र अवल सवजला भए तापवि अन्य भििहरूलाई िै उत्तम विकल्प  

मािेर पछन  र प्रयोग गिुनपछन  । सु्कलको विकल्पमा अन्तरानवरि य माििीय कािूि अन्तगनत संरक्षण गररएका 

भििहरू (उर्दाहरणका लावग अस्पताल) प्रयोग हुिु भिे हुुँरै्दि र सशस्त्र द्वन्द्द्वमा युद्धरत पक्षहरूले 

गैरसैविक िसु्तहरूलाई आक्रमणबाट जोगाउि सम्भि भएसम्मका सबै प्रयास गिुनपछन । 

 

(क) यस्ता बन्द भएका िा िावल गराइएका विद्यालय िा विश्वविद्यालयको सैन्य प्रयोग आिश्यक 

परेअिुसार नू्यितम समयका लावग मात्र गिुनपिेछ। 

(ि) सशस्त्र द्वन्द्द्वको डरले बन्द भएका िा िावल गराइएका विद्यालय िा विश्वविद्यालयलाई सशस्त्र 

द्वन्द्द्वमा युद्धरत पक्षहरूले आफ्िा सैविक उपक्रमहरूलाई सघाउका लावग प्रयोगमा ल्याएका 

छि् भिे उिीहरू हट्िासार्थ सम्भि भएसम्म चाुँडो शैवक्षक विकायहरूले वियवमत 

पठिपाठि सञ्चालि गिन सके्न गरी उपलब्ध गराउिुपछन । तर त्यस्तो अिस्र्थामा विद्यार्थी र 

कमचानरीहरूलाई कुिै असुरक्षा िहोस् भने्न कुरा सुविवित गिुनपछन । 

(ग) युद्धरत पक्षहरूको बवहगनमिसुँगै  सैविकीकरण िा सैविक प्रयोगका सबै अिशेष र वचह्नहरू 

पूणनरूपमा हटाइिुपछन ; संस्र्थाको भौवतक पूिानधारमा क्षवत भएका सबै कुरालाई यर्थासम्भि 

चाुँडो मरम्मत गरेर जस्ताको तसै्त पािे सबै प्रयास गररिुपछन । विशेष गरी सबै हातहवतयार, 

गोलाबारुर्द तर्था िपड् वकएका विष्फोटक पर्दार्थनहरू अर्थिा युद्धका अिशेषहरू त्यहाुँबाट 

हटाइिुपछन ।  

 

बँदा ३ सशस्त्र द्वन्द्द्वका पक्षहरूले विपक्षीले भविष्यमा पवि प्रयोग गिन िसकूि् भने्न वियत रािेर विद्यालय 

र विश्वविद्यालयहरूलाई कवहलै्य पवि ध्वस्त पािुन हुुँरै्दि। सञ्चालिमा रहेका, एक वर्दिको वबर्दा िा धेरै 



 

1 
 

वर्दिको छुट्टीमा रहेका, बन्द िा िाली गराइएका, सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू सामान्यतया 

गैरसैविक संरचिा हुि्। 

 

बँदा ४ सशस्त्र द्वन्द्द्वमा युद्धरत कुिै पवि पक्षले आफ्िा सैविक उपक्रमको सघाउका लावग विद्यालय िा 

विश्वविद्यालय प्रयोग गरेका कारण  पररखस्र्थवत हेरी यी स्र्थलहरू अको पक्षले आक्रमण गिन सके्न  सैविक 

लक्ष्य बन्न सक्छि्। यसै्त अिस्र्थामा पवि सशस्त्र द्वन्द्द्वका पक्षहरूले पररखस्र्थवतले िवर्दएको बेलामा बाहेक 

त्यहाुँ आक्रमण गिुन अवघ  शतु्रलाई अग्रीम चेताििी वर्दिे लगायत सम्भि भएसम्मका अरू सबै 

विकल्पहरूको प्रयोग गिुनपछन । 

 

(क) सैन्य प्रयोगमा रहेका कुिै विद्यालयमा आक्रमण गिुनअवघ सशस्त्र द्वन्द्द्वका पक्षहरूले 

बालबावलकाहरू विशेष आर्दरपूणन व्यिहार र संरक्षणका हकर्दार हुि् भने्न कुरामा विचार 

पुयानउिुपछन । यसका अवतररक्त विद्यालयमा पुगेको क्षवतका कारण समुर्दायको वशक्षाको 

पहुुँचमा पिनसके्न र्दीघनकालीि िकारात्मक असरमा पवि विशेष ध्याि वर्दिुपछन । 

(ि) युद्धरत पक्षहरूमधे्य एउटाले आफ्िो सैविक उपक्रममा सघाउका लावग विद्यालय र 

विश्वविद्यालयहरू प्रयोग गरेको छ भनै्दमा त्यसैलाई कारण रे्दिाएर अको पक्षले वतिै विद्यालय 

र विश्वविद्यालयलाई वियन्त्रणमा वलएर आफ्िो सैविक उपक्रमलाई सघाउिे गरी प्रयोग गिन 

वमलै्दि।  यस्ता संरचिाहरूबाट सम्भि भएसम्म चाुँडै सैविकीकरण िा सैविक प्रयोगका सबै 

अिशेष र वचह्नहरू हटाएर  शैवक्षक उदे्दश्यका लावग गैरसैविक विकायलाई वफतान वर्दिुपछन । 

 
बँदा ५ अरू कुिै विकल्पबाट आधारभूत सुरक्षा उपलब्ध हुि िसकेका अिस्र्थामा बाहेक सशस्त्र 

द्वन्द्द्वका कुिै पवि पक्षका फौजलाई विद्यालय िा विश्वविद्यालयको सुरक्षाकायनका लावग वियुक्त गिुन हुुँरै्दि। 

विद्यालय िा विश्वविद्यालयको सुरक्षाकायनका लावग सम्भि भएसम्म प्रवशवक्षत गैरसैविक व्यखक्तलाई 

वियुक्त गिुन पर्दनछ। आिश्यक परेमा बालबावलका, विद्यार्थी र कमनचारीलाई सुरवक्षत स्र्थलतफन  लैजािे 

कुराका बारेमा पवि विचार पुयानउिुपछन ।  

 

(क) यवर्द कुिै विद्यालय िा विश्वविद्यालयको सुरक्षामा सशस्त्र द्वन्द्द्वमासामेल लडाुँकू/फौजको 

संलग्नता छ भिे  उक्त स्र्थलको गैरसैविक हैवसयतमा असर िपरोस् र शैवक्षक िातािरणमा 

व्यिधाि िहोस् भने्न उदे्दश्यले, कसैगरी संभि छ भिे, मैर्दाि र भििमा उिीहरूको उपखस्र्थवत 

िरे्दखियोस् भने्नमा सचेत हुिुपछन । 

 

बँदा ६: सशस्त्र द्वन्द्द्वका सबै पक्षहरूले सम्भि र उपयुक्त भएसम्म आरे्दशको शृ्रङ्िला (चेि अफ 

कमान्ड) भरर उपयुक्त व्यिहारलाई प्रोत्साहि गिे उदे्दश्यले यो विरे्दवशकालाई आफ्िा वसद्धान्त, सैविक 

म्यािुअल, संलग्नताका वियमहरू, कायनसञ्चालि आरे्दश तर्था प्रचारप्रसारका अन्य माध्यमहरूमा पवि 

समािेश गिुनपछन । सशस्त्र द्वन्द्द्वका पक्षहरूले यो कुराको कायानन्वयिका लावग सबभन्दा उपयुक्त विवध 

अपिाउिुपछन ।   

 


