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शारीररक सम्बन्ध र स्वास््य शशक्षा नीति  

अनुमोदिि डिसेम्बर २०२० 

समीक्षा डिसेम्बर २०२१ 

सशमति आधिकाररक तनकाय 

 

परिचय 
"आजका बच्चाहरू अनी युवायुबतीहरू जदिलतापूर्ण संसारमा हुकक िैछन ्र आफ्नो जीवन तनबाकध 
रुपमा अन र अफलाइनमा बााँधिरहेका छन।् यसले धेरै सकारात्मक र उत्साहजनक अवसरहरू 
प्रिान गनुणको साथ ैचनुौिी र जोखिमहरू पतन ल्याएको छ। यस्तो वािावरणमा, बच्चाहरू र 
युवाहरूले जान्नु आवश्यक छ की, कसरी सुरक्षक्षि र स्वस्थ हुने अनी कसरी शैक्षक्षक, व्यक्तिगि 
र सामाक्जक जीवनलाई सकारात्मक िरीकाले प्रबन्ध गने। " (Secretary of state, Statutory 
Guidance DfE) 

शाररररक सम्बन्ि शशक्षा, शाररररक सम्बन्ि र यौन शशक्षा र स्वास््य शशक्षा (इंग्लल्यान्ि) ननयम 
२०१९ ले सबै प्राथशमक ववद्यालयहरूमा शारीररक सम्बन्ध र स्वास््य शशक्षा अतनवायक बनाएको छ। 

सबै प्राथशमक ववद्यालयहरुले शारीररक सम्बन्ध र स्वास््य शशक्षा शसकाउनु पछक िर यौन शशक्षा 
स्कूलको वववेकमा भर पछक। The DfE को गाईि लाईनले सबै प्राथशमक ववद्यालयहरुलाई बच्चाहरुको 
उमेर र भावनात्मक पररपतविा लाई हेरेर यौन शशक्षा शसफाररश गरेको छ। माननस कसरी गभकधारण 
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हुन्छ र बच्चा जक्न्मञ्छ भन्ने मानव जीवनचक्रको बारेमा ववज्ञानको राक्रिय पाठ्यक्रममा समाबेस 
गररएको छ।  

कसिी शारिरिक सम्बन्ध ि स्वास््य शिक्षा (RHE) डाउनल्यान्डमा डशेिभि गरिन्छ? 

RHE व्यक्तिगि र सामाक्जक स्वास््य शशक्षा (PSHE) माफक ि बुझाइन्छ। ववशषे गरेर, िाउनल्यान्ि 
कम्युतनिी स्कूलले PSHE को ननम्ती जिक्स माइन्डफुलनेस दृक्रिकोण अनुसरण गिकछ। हामीले 
कसरी शारीररक सम्बन्ध (R) र स्वास््य (H) शशक्षा दिइरहेको छौँ भन्ने थप जानकारीको लाधग 
तपाईंहरुको अनुरोध पश्िात स्कूलबाि उपलब्ध गराइन्छ। 

त्यहााँ िम्मा ३२ पररणामहरू छन ्(DfE गाईिलाईन पेि २०-२१) जुन प्राथशमक ववद्यालयको अन्ि 
सम्ममा बच्चाहरूलाई थाहा हुनुपिकछ। स्वास््यको लागग तनम्न कुराहरु संक्षेपमा दिइएको छ: 

• मानशसक सुस्वास््य 
• इन्िरनेि सुरक्षा र यसको खतरा 
• शारीररक स्वास््य र फफिनेस 
• स्वस्थ खाने कुरा 
• लागूपिाथक, मदिरा र सुति कजन्य बस्तुको सेबन 
• स्वास््य र यसको रोकथाम 
• आधारभूि प्राथशमक सहायिा 
• फकशोर अवस्थामा हुने शाररररक पररविकन  

 
… र शारीररक सम्बन्धको लागग: 
• पररवार र मलाई माया गने ब्यक्तीहरू 
• भावनत्मक  शमत्रिा 
• सम्मानपूणक सम्बन्धहरू 
• अनलाइन सम्बन्ध 
• सुरक्षक्षि हुन ु
 
हामी यी कुराहरुलाई PSHE को जिक्स बबिी प्रयोग गरेर अनन समुियलाई पनन समेटेर 
संवेिनशीलिाका साथ बबिार पुयाणएर शसकाउछौं। हामी समानिा ऐन २०१० लाई पालना गनेछौं र 
हाम्रो शशक्षाको िायारमा सुतनक्श्चि गनेछौं फक LGBTQ + पूणक रूपमा हाम्रो पाठ्यक्रममा समाबेस 
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छ। हामी यस ऐन अन्तगणत समावेशीताको ववशषेताहरु संरक्षक्षत गिणछौं र हामी हाम्रो मान्छे वा 
समुियलाई उमेर, शलङग, िाती, असक्तता, िमण वा ववश्वास, शलगं पररवतणन, गभणवती मदहला, 
वववाहको कारर् िेखाएर भेिभाव गिैनौं। हामी सकेसम्म बेफाइिा हुन बाट बिाउछौं अनन साबािनी 
अपनाउिै SEND कोडलाई ध्यान दिनेछौं। 

तकक  

िाउनल्यान्ि कम्युननटी स्कूलमा RHE पढाउनुको उद्िेश्य ववद्याथीहरूको भलाईलाई ध्यान दिनु 
हो ताकक हाम्रा बच्िाहरूले प्रनतरोि र यसका ववशषेताहरु ववकास गनण सक्िछन। हामीलाई थाहा 
छ, नय आिारभूत कुराहरुले ववद्याथीहरू लाई खसुी, सफल र समािका बहुमुल्य सिस्यहरू 
बनाउछ। हाम्रो उिेश्य भनेको ववद्याथीहरूलाई यौवन र वयस्क अवस्थाको लाधग तयार पने, 
सानोमा हुने यौन गनतववधि लाई घटाउने, ककशोर अवस्थाको अविारर्ा, यौन शोषर् र यसको 
िरुुपयोग, घरेलु दहसंा र बद्नामी सम्बजन्ि तयार पनुण हो। हाम्रो लक्ष भनेको, हाम्रा ववद्याथीहरू 
आफैं  र अरूको सम्मान र हेरिाह गनण शसकाउनु हो, हामी यो सुननजश्ित गनण िाहन्छौ कक 
नतनीहरुलाई िे ठीक लाग्लछ नत कुरहरु दृढ अनन ननिणक्क रुपमा गनण सकुन।् हामी एक अको 
पनतणको प्रनतबद्ित, िीघणकालीन सम्बन्ि, प्रेम सम्बन्ि र पाररवाररक िीवनको महत्वलाई राम्रो 
साँग बुझ्िछौं। 
 
िाउनल्यान्ि स्कूलले सकारात्मक सम्बन्िहरूको ववशषेताहरू, शमत्रताको बारेमा शसक्ने, पाररवाररक 
सम्बन्िहरू र अन्य बच्िाहरू र वयस्कहरूसाँगको सम्बन्ि शशक्षाको बारेमा शसकाउन फोकस 
गरररहेको छ। िया, व्यजक्तगत स्वतन्त्रत, सम्मान र यसका सीमाहरू (सहमनत बारे शसकाउने) 
सबै छलफल गरी र स्पष्ट रूपमा शसकाइनेछ। कुनै पनन अशभभावकलाई आफ्ना बच्िाहरूलाई 
शाररररक सम्बन्ि शशक्षाबाट हटाउने अधिकार छैन। 
 

डाउनल्यान्ड स्कूिको (जिक्स PSHE) शारिरिक सम्बन्ध शिक्षाको रूपिेखा 

परिवाि ि मेिो िेखदेख गने व्यक्ततहरू 

ववद्याथीहरूले स्वस्थ पाररवाररक िीवनका ववशषेताहरू थाहा पाउनुपिणछ, कदहलेकााँही अरूहरूको 
पाररवाररक जिबन फरक िेखखन्छ, तर उनीहरूले ती शभन्नताहरूलाई सम्मान गनुणपिणछ र िान्नुपिणछ 
कक माया र सुमिरु सम्बन्िहरूनै त्यसको बबशषेताहरु हुन।् 
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प्रेम सम्बन्ध 

ववद्याथीहरूले स्वस्थ, सकारात्मक सम्बन्िहरूको ववशषेताहरू थाहा पाउनुपिणछ, हामीलाई खशुी र 
सुरक्षक्षत बनाउन शमत्रता कती महत्त्वपूर्ण छ भन्न ेथाहा पाउनुपिणछ। नराम्रो सम्बन्िहरूलाई कसरी 
सुिार गने अनन कसरी अरूबाट मद्ित र सल्लाह शलने थाहा पाउनुपिणछ। 

सम्मानपूर्क सम्बन्ध 

ववद्याथीहरूले अरूलाई आिर सत्कारको महत्व थाहा पाउनुपिणछ, िब नतनीहरू उनीहरू भन्िा शभन्न 
ककन नहुन।् हामीले आिरपूवणक व्यवहारको अपेक्षा गछौं भने अरूलाई पनन आिर गनुणपिणछ, यो 
अधिकार प्राप्त ठुला व्यजक्तहरू लाई पनन लागु हुन्छ। 

अनिाइन सम्बन्ध 

ववद्याथीहरूले यो थाहा पाउनुपिणछ कक कदहलेकााँही  अनलाइनमा माननसहरु अशल फरक व्यवहार 
गछणन,् कदहले त, त्यो ब्यक्ती आफू नभएको बहाना पनन गिणछन।् बच्िाहरूलाई अनलाइनमा 
सुरक्षक्षत रहने ननयमहरु थाहा हुनु पिणछ अनन कुन ैहाननकारक सामग्री र ब्यक्तीहरुलाई कसरी ररपोटण 
गने भनेर िान्नुपिणछ। 

सुिक्षक्षत हुन ु

ववद्याथीहरूलाई शारीररक र भावनात्मक शमत्रताका सीमाहरू कसरी रख्न ेभनेर िान्नुपिणछ। नतनीहरूले 
अज्ञात ब्यक्तीसाँग सुरक्षक्षत र उधित तररकको व्यबहार गनण िन्नु पछण। अफु असुरक्षक्षत भएको थाह 
पाउने अनन कसरी ररपोटण गने थाह पाउनु पिणछ साथ ैअफु माधथ भएको िवु्यणवहारको बारेमा कहााँ 
र कसरी सल्लाह पाउने भन्ने पतन िान्नुपिणछ। 

डाउनल्यान््स स्कूि (जिक्स PSHE) मा स्वास््य शिक्षाको रूपिेखा 

मानशसक स्वास््य 

ववद्याथीहरूलाई थाहा हुनुपिणछ कक शारीररक स्वास््य िस्तै मानशसक स्वास््य पनन िैननक िीवनमा  
सामान्य हुनु पिणछ। कसरी उनीहरूको मनोभावनालाई धिन्ने अनन भावनाहरूको बारेमा कुरा गने र 
नतनीहरूलाई के उपयुक्त भए िस्तो महसुस गरररहेछन ्भन्ने थाहा पाउनु पिणछ। आफ्नो र अरुको 
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असन्तुशलत मानशसक अवस्थालाई धिन्ने, यो समस्याको ननम्ती कसरी र कहााँ बाट सहयोग पाउन 
सककन भन्ने िन्नु पिणछ। आफ्नो सािारर् हेरबबिार गने बबिी शसक्न ुपछण। 

इन्टिनेट सुिक्षा ि यस्को हानन 

ववद्याथीहरूले उनीहरूको अनलाइन कायकको असरलाई बबिार गनण सक्ने हुन ुपिणछ। यो पनन बुझ्नु 
पछण फक इन्िरनेि एक नकरात्मक बस्तु पनन हुन सतछ अनन यसले मानशसक स्वास््यमा कसरी 
प्रभाव पानक सतछ। ववद्याथीहरूले अत्यगधक समय अनलाइन बसेको प्रभावलाई बुझ्नु पिकछ र 
कलीलो उमेरका  मन्छेहरुलाई फकन कुनै अनलाईन गतिववगधहरू प्रनतबजन्ित छन भन्ने बुझ्न ुपछण। 

िािीरिक स्वास््य ि फिटनेस 

ववद्याथीहरुले तनयशमि व्यायाम र यसको महत्वको बारेमा िन्नु पिणछ र तनक्रक्रय जीवनशैलीले 
ल्याउन ेजोखिमको बारेमा पनन थाहा हुनुपिकछ। आफ्नो स्वास््यको बारेमा धिन्ता लागेको छ भने 
कसरी मद्िि शलन सककन्छ भन्ने पनन िन्नु पिणछ। 

स्वस्थ खानपान 

ववद्याथीहरूलाई सन्तुशलत आहार के हो र अश्वास्थ खानाको असरहरु थाह हुनु पिणछ। नतनीहरूले 
स्वस्थ खानाको शसद्िान्त र यसको तयारीको बारेमा बुझ्नु पछण। 

िागूपदाथक ितसी ि सुतीजन्य पदाथक 

ववद्याथीहरूलाई कानुनी र अवैध हातनकारक पिाथकहरूको ि्यहरूको बारेमा थाहा हुनुपिकछ। 

स्वास््य ि िोकथाम 

ववद्याथीहरूले बबरामीको प्रारजम्भक लक्षर्हरू धिन्नुपछण। बबना सनक्रीम घाममा ननस्कनुको खतरा 
थाह हुन ुपिणछ, िस्तो छालाको क्यान्सर। नतनीहरूले राम्रो ननद्रा, िातको हेरिाह र व्यजक्तगत 
सरसफाइको फाइिा, एलिी र खोप सम्बन्िी त्यहरू बुझ्नुपिणछ।  
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आधािभूत प्राथशमक उपचाि 

ववद्याथीहरूले आपिकाशलन सेवाहरूमा कसरी फोन गने र सामान्य िोट पटकको सामान गनक पनी 
सक्षम हुनुपिकछ। 

फकिोि अवस्थाको शािीरिक परिवतकन  

ववद्याथीहरूले यौवनको बारेमा महत्त्वपूर्ण त्यहरू थाहा पाउनुपिणछ, ववशषे गरी ९ बषण िेखख ११ 
बषण सम्ममा हुने शारीररक, भावनात्मक पररवतणनहरू र साथ ैमाशसक रक्त श्राब को बारेमा िन्नु 
पिणछ।  

यौन शिक्षा ि ववज्ञानको पाठ्यक्रम 

यद्यपी प्राथशमक शशक्षामा यौन शशक्षा वैिाननक आवश्यकता त छैन, यो बबसयमा राष्रीय 
पाठ्यक्रमको ववज्ञान बबषय माफण त शसकाइन्छ। अशभभावकलाई आफ्ना बच्िाहरूलाई राजष्रय 
पाठ्यक्रमको यस शशक्षाबाट छुटाउने अधिकार छैन। 

EYFS र KS1 

• जीववि र तनजीव 

• पुरुष र मदहलाहरू 

• सारीरलाई सुरक्षीत राख्न े 

• पररवार र सम्बन्धहरू (LGBTQ सदहि) 

• युवा िेखि वदृ्धहुाँिा। 

• नयााँ बच्चाहरू 

• सरसफाइ 
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Key Stage १ ववज्ञानको िाजरिय पाठ्यक्रम  

मानव शरीरका बबशभन्न भागहरूको नाम धिन्नुहोस,् कोनुणहोस ्र लेबल गनुणहोस ्र अनन भन्नु होस 
शरीरको कुन भाग सम्बन्ि हाम्रो कुन भाबसाँग छ भन्नुहोस।् 

ध्यान दिनुहोस ्फक मातनसलगायि जनावरहरूको पतन वयस्क भएपछी सन्िान हुन्छ। 
 
गैर वैधातनक नोि: जनावरहरूमा प्रजनन र वदृ्गधको प्रफक्रया ववद्याथीहरूलाई पररचय गराउनु पछक। 
यस चरणमा यी प्रश्नहरूमा केक्न्िि हुनुपछक जसले ववद्याथीहरूलाई प्रजनन बारेमा थाह पाउन 
मद्िि गिकछ; कसरी प्रजनन हुन्छ भनेर उनीहरूले बुझ्नु हुाँिैन। 

Key Stage 2 ववज्ञानको िाजरिय पाठ्यक्रम 

• स्तनिरी, उभयचर, कीरा र चराको जीवन चक्रको शभन्निा वणकन गनुकहोस।् 

• केदह बोिबबरुवा र जनावरहरूमा प्रजननको जीवन प्रफक्रया वणकन गनुकहोस।् 

• मननस बयस्क भएपछी हुने पररविकनहरू वणकन गनुकहोस।् 

• यौवनकालमा अनुभव गररएका पररविकनहरूका बारे जान्नुहोस।् 
 
गैर वैधातनक नोि: ववद्याथीहरूले प्रजननको बबशभन्न प्रकारहरूको बारेमा पत्ता लगाउनु पछक , 
बबरूवाहरूमा हुने यौननक र र गैरयौननक प्रजनन, र जनावरहरूमा हुने यौन प्रजननको बारेम। 
जनावरहरुको प्रजनन र ववकासको प्रफक्रया पनी ववद्याथीहरुलाई पररचय गनुक पछक। यस चरणमा यी 
प्रश्नहरूमा केक्न्िि हुनुपछक जसले ववद्याथीहरूलाई प्रजनन बारेमा थाह पाउन मद्िि गिकछ; कसरी 
प्रजनन हुन्छ भनेर उनीहरूले बुझ्नु हुाँिैन। 

अशभभावक ि अन्य पेशागत भूशमका 

िाउनल्यान्िमा, हामी सिते छौं कक बच्िाहरूको शाररररक सम्बन्ि र शाररररक सम्बन्ि शशक्षाप्रती 
पदहलो भूशमका आमा बुबा र अशभभावकहरूको नै हो। हाम्रो उद्िेश्य भनेको आपसी समझिारी र 
ववश्वासको बातावरर् सिृना गरी आपसी सहयोगको माध्यमबाट हाम्रा बच्िाहरुका अशभभावकहरु 
संग सकारात्मक र ववश्वासमा आिररत  सम्बन्ि ननमाणर् गनुण हो। हाम्रो लक्ष्य:  
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• हाम्रो RHE नीति र शशक्षणको बारेमा अशभभावकहरूलाई जानकारी हो। 

• यस सम्बन्िीका प्रश्नहरूको उत्तर दिन। 

• यस नीनत र पाठ्यक्रम शभत्र भएको यौन शशक्षाको बारेमा अशभभावकहरुको जिज्ञासाहरुलाई 
शशक्षकहरु वा गभनणरहरुले गम्भीरताका साथ शलने छ। 

हामी समुिायका अन्य मूल्यवान सिस्यहरूलाई सफक्रयिाका साथ हाम्रा ववद्याथीहरू र पररवारहरूलाई 
मद्िि र समथकन प्रिान गनक हामीसाँग साझिेारीमा काम गनक प्रोत्सादहि गिकछौं। 

पाठ्यक्रममा िोकथामको उपायहरु 

स्कूलहरूको पाठ्यक्रममा रोकथाम उपायहरुको महत्वपूर्ण भूशमका हुन्छ; बच्िाहरूलाई ज्ञान र सीप 
शसकाउने अनन उनीहरूलाई सुरक्षक्षत रहन, आत्मववश्वास बढाउन र सबै प्रकारका िरुुपयोगबाट 
बिाउन यसले  महत्वपूर्ण भूशमका खेल्छ।  

बाल िवु्यणवहार हुनु सबैभन्िा खराब मध्ये एक हो वा एक बच्िालाई हुन सक्ने सबैभन्िा खराब 
िीि हो र यसका लामो र िगुाणमी पररर्ामहरू हुन्छन।् बाल िवु्यणवहार सामान्यतया लुकाइएको 
हुन्छ र बच्िा सानो भएर, बच्िा िराएर, लािले वा के हुाँिैछ भनेर कसैलाई बताउन नसक्ने हुन 
सक्छ। २०१९/२० मा बेलायतमा ५९,८९० बालबाशलकाहरु बाल संरक्षर् रेजिष्टरमा रेजिष्टर भएका 
धथए तर यसमा पनन िेरै िसो घटना ररपोटण नगररएको धथयो त्यसैले बाल िवु्यणबहार संख्या यो 
भन्िा िेरै  हुने सम्भावना छ। हाम्रा सबै ववद्याथीहरूको दहतको संरक्षर् र संविणन गनुण हाम्रो 
कतणव्य हो र हामी यसलाई ववशभन्न माध्यम द्वारा गछौं। 
िाउनल्यान्ि स्कुलमा हामी बच्िाहरूलाई अपमानिनक व्यवहार र अपमानिनक सम्बन्िहरू 
कदहल्य ैस्वीकायण वा सही हुाँिैनन ्भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छौ। हामी ननम्न कुरहरुमा बच्िाहरू हरुलाई 
सपोट गछौ: 

• हाम्रो स्कूलको ईथोस भनेको सबै प्रकारको िवु्यणवहार लाई नतरस्कार गनुण हो।  

• बच्िाको सुरक्षाको बारेमा नछटो र प्रभावकारी रूपमा प्रनतकक्रया िनाउनु मेरो िासो र धिन्ता 
हुनेछ। 

• हामी स्कुलका एथोसहरुलाई सुन्छौं भन्ने प्रिार गनण िाहन्छौं। 
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• िवु्यणबहार साँग सम्झौता गरीरहेका बच्िाहरू र कमणिारीहरूलाई आबस्यक समथणन प्रिान 
गछौं। 

• सम्मान र राम्रो सम्बन्ि ववकासको ननम्ती बच्िाहरूको आत्म-सम्मान र आत्म-ववश्वासको 
ननमाणर् गछौं। 

• बदृ्धि बबकासको  अवसरहरूको िायरा फरककलो बनाउन  बादहरका प्रिायकहरूसाँग काम 
गछौं।  

• बच्िाहरूलाई कसरी सुरक्षक्षत रहने भन्ने शसकाउछौं। 

• हामी उच्ि गुर्स्तरीय बाल सुरक्षा प्रशशक्षर्मा भाग शलन्छौं। 

• बच्िाहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई हाइलाइट गछौं।  

• हाम्रो  स्कूलको  नीनतहरूले बाल सुरक्षा, SEND र नीनत ननयमलाई बिाउको ननम्ती सपोट 
गछण। 

खलु्ला प्रततकृया 

हाम्रो बाल सुरक्षा नीतिसाँग अनुरूप; 

सबै कमकचारी र स्वयंसेवकहरूले: 

• के कुरा भननएका छन ध्यान दिएर सुन्नुहोस।् 

• उननहरुलाई स्तब्िपना वा अववश्वास निेखाउनु होस। 

• बच्चाको आचरण अवलोकन गनुकहोस।् 

• यो िानकारी अरूसाँग बााँड्न आवश्यक पिणछ भनेर िानकारी दिन उपयुक्त अवसर 
खोज्नुहोस।् उनीहरूलाई नय कुराहरुको गोपनीयता गोप्य राखखन्छ भनेर प्रनतज्ञा नगनुण होस।्  

• बच्िालाई अबरोि नगररकन उसलाई आफ्नै गनतमा अगािी बड्न दिनुहोस। 

• शलडिङ कोइसन नगनुणहोस। 
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• यदि आवश्यक भएमा बच्िालाई आश्वस्त बनाउनुहोस, उनले/उसले यसका बारेमा कुरा गरेर 
सही काम गरेको छ। 

• अब के हुन्छ अनन कसलाई यी कुराहरुको िानकारी गररन्छ भनेर राम्रो साँग भन्नुहोस।् 

• बच्िालाई एउटाई कुरा िोयाणएर नसोध्नुहोस।् 

• यसबारेमा मेरो धिन्ता र िासो बबसयहरुलाई रेकिण गछौं। 

अरु ववस्ततृ िानकारीको लाधग, िाउनल्यान्ि स्कूल बाल संरक्षर् नीनतसाँग परामशण गनुण पिणछ वा 
तोककएका ननजस्ित प्रनतननधिहरु साँग भेट गनण सककन्छ। 

ननगिानी ि समीक्षा 

यसको ननगारानी गनुण प्रिान अध्यापक, गभनणरहरू र बबज्ञ ब्यक्तीको जिम्मेवारी हो। यसमा कमणिारी, 
अशभभावक र ववद्याथीहरूको वविार पनन शलइनेछ। यो नीनत नोभेम्बर २०२१ मा समीक्षा हुने छ। 

ननम्न श्रोतहरु हाम्रो पाठ्यक्रम र नीनतमा प्रयोग भएका छन:् 

• शैक्षक्षक बबभाग, शाररररक सम्बन्ि र यौन शशक्षा (आरएसई) र स्वास््य शशक्षा २०१९। 

• जिक्स PSHE। 

• शाररररक सम्बन्ि शशक्षा मा अशभभावकीय संलग्लनता, शशक्षा ववभाग। 

• समानिा ऐन २०१०। 

• सेतस र शशक्षा नीति पाकक ल्याण्ड्स प्राथशमक ववद्यालय। 


