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प्राक्थन

यस परियोजनालाईElrha Humanitarian Innovation Fund (HIF) द्वािाआर्थिक सहयोग ि समथिन गरिएको 
हो।HIFले मानवीयसंकटबाटप्रभार्वतमार्नसहरूकालार्गथपप्रभावकािीिमापनयोग्यसमाधानहरूको पर्हचान, बेबस्थापना 
ि साझेदािी गिेिपरिणामहरूमासुधािगदिछ ।HIFलाईUK Foreign, Commonwealth and Development Office 
(FCDO) द्वािाआर्थिक सहयोग गरिएको छ। Elrhaएकर्वश्वव्यापीपिोपकािीसंस्थाहोजसलेअनुसन्धानिनवीनतामा
र्ितजर्टलमानवीयसमस्याहरूको समाधान खोज्छ । थप जानकािीको लार्गwww.elrha.orgमाजानुहोस्।

यस परियोजनालाईकायोन्वयन गनिको लार्ग मर्हला शिणाथी आयोग, नेपालपरिवािर्नयोजनसंघ, 
नेपालअपाङ्गमर्हलासंघि वरिष्ठ नागरिक सेवा समाजले साझेदािी गिेको छ ।

मर्हला शिणाथी आयोग(WRC) संयुक्तिाज्यअमेरिकामाअवर्स्थतसंस्थाहोजस्लेअनुसन्धानिवकालतगनेकाम गछि 
। यसले जीवनमासुधािल्याउनेकायिक्रमहरूकासाथैद्वन्द्विसंकटबाटर्वस्थार्पतमर्हला, बालबार्लकाियुवाहरूको
अर्धकािकोकामगछि। WRC लेर्तनीहरूकोआवश्यकताहरूकोअनुसन्धानगछि, समाधानहरू पर्हचान गछि ि उनीहरूको 
लर्चलोपनलाई बर्लयो बनाउन ि मानवीय अभ्यासमा परिवतिन ल्याउन कायिक्रमहरू ि वकालत गदिछ।

नेपालपरिवािर्नयोजनसंघ(FPAN) सन्१९५९मापर्हलोिार्रिययौनतथाप्रजननस्वास््यसेवाप्रवाहिवकालतगने
संस्थाकोरुपमा स्थापना भएको हो।नेपालपरिवािर्नयोजनसंघले३७र्जल्लामागरिब, सीमान्तकृत, सामार्जक 
रुपमा  बर्हरकाि भएका ि सेवामानपुगेकासमुदायलाईयौनतथाप्रजननस्वास््यसेवाहरूउपलब्धगिाउनेकामगदि
छ।यसलेसबैकालार्गवृहतयौनतथाप्रजननस्वास््यमार्वश्वव्यापीपहुँचसुर्नर्ितगनेदृर्ि िाखेको छ ।

नेपालअपाङ्गमर्हलासंघ(NDWA) नेपालकोसंर्वधानलेप्रदानगिेकामौर्लकहकिर्जम्मेवािीहरूकोमूल्यमान्यतालाईअं
गीकािगदैअपाङ्गताभएकामर्हलालाईआफ्नोअर्धकािप्राप्तगनििउनीहरूलाईसंिक्षणिजीर्वकोपाजिनमासहयोगपुयािउने 
उद्देश्यलेसन्१९९८मास्थापनाभएकोहो।यसलेअपाङ्गताभएकाबार्लका,मर्हलाहरूलाई समाजका सबै क्षेत्रमा 
समाबेशीकिण, अर्धकािकोव्यवस्थािउपभोगकालार्गसंगर्ित, सशर्क्तकिण ि वकालत गने लक्ष्य िाखेको छ।

ज्येष्ठनागरिकलाईसहयोगिहेिचाहप्रदानगनेउद्देश्यलेसन्२०१०मावरिष्ठनागरिक सेवा समाज (SCCS) स्थापना भएको 
र्थयो। वरिष्ठ नागरिक सेवा समाजले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई हेिचाह गने, स्वास््य जाुँच गने, र्वपद्कोसमयमािाहत
सामग्रीर्वतिणगनेिज्येष्ठ नागरिकहरूको अर्धकािको लार्ग वकालत गने जस्ता र्वर्भन्न कामहरु गदिछ। 



सहजकर्ता निरे्दनिकत :  यौि र्थत प्रजिि स्वतस््य र लैङ्निकर्तकत लतनि सतमुर्दतनयक र्यतरी  

सतमुर्दतनयक लनिलोपि निमताण ििा क्षमर्त पनहिति र आवश्यकर्त मूल्यतङ्कि ििे उपकरणहरू  

 

उदे्धश्य र्थत लनक्षर् समूह 

यो दु्रत सरुुवात र्नदरे्शकाल ेसंस्था तथा संस्थामा कमिचािीहरूलाई चिण बद्ध तरिकाबाट यौन तथा प्रजनन स्वास््य ि लङ्ैर्गकताका 

लार्ग सामदुार्यक तयािी, सामदुार्यक लर्चलोपन र्नमािण गनि क्षमता पर्हचान ि आवश्यकता मलू्याङ्कन गन ेउपकिणहरू सर्हत 

मलू्याङ्कन ि कायिशाला योजना व्यवर्स्थत गनि ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको संघ अपाङ्गता 

भएका व्यर्क्तहरूको संस्थाहरूलाई समाबेशी ि पह ुँच योग्य बनाउन सहयोगी ह ने छ।  

यी उपकिणहरू र्नम्न संघ संस्थाका माध्यमबाट प्रयोग गनि तयाि गरिएको छ  

• र्जल्ला स्तिीय स्वास््य ि र्वपद ्व्यवस्थापन नीर्त र्नमािता तथा सिोकािवाला र्नकायहरू  

• प्रकोप,  द्वन्द्व ि महामािीकोअवस्थामा जोर्खममा िहकेा समदुाय स्तिमा यौन तथा प्रजनन स्वास््य वा लङ्ैर्गकतामा 

आधारित कायिक्रमहरू तथा सेवा प्रदान गन ेसंघ संस्थाहरूका लार्ग  

यो दु्रत सरुुवात र्नदरे्शका नपेाल परिवाि र्नयोजन संघ, नेपाल अपाङ्ग मर्हला संघ, वरिष्ठ नागरिक सेवा समाज ि मर्हला शिणाथी 
आयोग द्वािा सञ्चार्लत सहभागी मलूक अनुसन्धानको एक भागको रूपमा इलाि कोषको २०२१-२०२२ को सहयोग बाट तयाि 

गरिएको हो ।  

यस परियोजनामा साझेदाि संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यर्क्त ि ज्येष्ठ नागरिकहरू सुँग उनीहरूका यौन तथा प्रजनन स्वास््यको 

आवश्यकताहरू, स्रोतहरू ि सामदुार्यक-स्तिको आपत्कार्लन तयािी ि प्रर्तकािका अनुभवहरू सम्बन्धी सहभागीतामलुक 

अनुसन्धान गरिएको र्थयो ।  यस कायिका साझेदाि संस्थाहरूल ेअपाङ्गता भएका व्यर्क्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लार्ग पह ुँच 

योग्य ि समावसे छन ्भर्न सरु्नर्ित गनि ि सामदुार्यक तयािीका गर्तर्वर्धहरूको योजना गदाि संस्थाहरूले व्यवर्स्थत रूपमा गनुि पन े

कायिहरूको पर्हचान गने अध्ययनका र्नरकषि तथा र्वषय बस्तुहरू र्लएको छ ।  

यस परियोजनाको बािेमा थप जानकािीको लार्ग अनुसन्धान र्नरकषिहरू ि र्सर्ारिसहरूका लार्ग ( title page/link for final 

resources) हनेुिहोला । 

यस दु्रत सरुुवात र्नदरे्शका प्रयोग गनुि अगार्ि कमिचािीले सहजकताि र्नदरे्शका सुँग परिर्चत ह नुपछि :  सामदुार्यक लर्चलोपन 

र्नमािणका गनि क्षमता पर्हचान ि आवश्यकता मलू्याङ्कन गने उपकिणहरूको लार्ग सामदुार्यक तयािी दु्रत सरुुवात र्नदरे्शकामा 

िहकेा कायि बस्तुलाई परियोजनाको तयािी कायािन्वयन  अनुगमनका लार्ग कायि योजनाहरूमा एकीकृत गनि सर्कन्छ ।  

 

समतवेिीकरण पररभतषत  

सतमतनजक समतबेिीकरण त्योप्रर्क्रया हो  जसद्वािा समान अवसिहरू सरु्नर्ित गनि प्रयास गरिन्छ  जनु सबैले र्तर्नहरूको पषृ्ठभरू्म 

जस्तोसकैु भएता पर्न,  जीवनमा आफ्नो पणूि क्षमता हार्सल गनि सक्नु हो  । त्यस्तै प्रयासहरूमा नीर्त ि कायिहरू समावेश ह न्छन ्

जसले (साविजर्नक) सेवाहरूमा समान पह ुँच प्रवधिन गनिका साथै उनीहरूको जीवनलाई प्रभाव पाने र्नणिय प्रर्क्रयाहरूमा 

नागरिकहरूको सहभार्गतालाई सक्षम पाछि ।  

प्रभतवकतरी आपत्कतनलि र्यतरी र मतिवीय प्रनर्नियत र मतिवीय नसद्धतन्र्हरूको लतनि समतवेि आवश्यक छ - 

मानवता, तटस्थता, र्नरपक्षता, ि  स्वतन्त्रता - उमिे ि असक्षमता सर्हत जात र्लङ्ग, वा अन्य र्स्थर्तको रुपमा भदेभाव नगिी मानवीय 



सहायता प्रदान गनि माग गदिछ । त्यसै अनुसाि मानवीय कायिमा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको समावेश बिा पत्र २०१६ मा र्वकास 

भएको र्थयो । २०१८ मा उमेि ि अपाङ्गता क्षमता कायिक्रम (ADCAP) ले ज्येष्ठ ितिररकहरू र अपतङ्िर्त भएकत 

व्यनिहरूकत लतनि मतिवीय समतवेिी मतपर्दण्ड प्रकार्शत गयो । मानवीय कायिमा ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरू 

प्रर्त मानवीय सहायता कायिकतािहरूको जबार्दहेीलाई बर्लयो बनाउन ि मानवीय कायिमा ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएमा 

व्यर्क्तहरूको सहभार्गतालाई   समथिन गदिछ ।  

ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्ग भएका व्यर्क्तहरूका लार्ग मानवीय समावेशी मापदण्िहरू र्नम्नअनुसाि छन्  

स्थतनपर्  पररभतषत 

पनहिति  ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूलाई उनीहरूको 

सहभार्गतामलुक, उपयकु्त ि उनीहरूको आवश्यकतासुँग 

सान्दर्भिक ह ने मानवीय सहायता  सिुक्षामा पह ुँच सरु्नर्ित 

गनिका लार्ग पर्हचान गरिन्छ  

सहभतनिर्त र न्यतयोनिर् पह ुँि  ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको मानवीय 

सहायतामा सिुर्क्षत ि समान पह ुँच छ  

ज्ञति र सहभतिीर्त  ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूलाई उनीहरूको 

अर्धकािहरू थाहा छ ि उनीहरूको जीवनलाई असि गन े

र्नणियहरूमा भाग र्लइन्छ 

प्रनर्नियत र िुितसो  ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको सिुर्क्षत ि 

उत्तिदार्यत्व प्रर्तर्क्रया ि गनुासो संयन्त्रमा पह ुँच  

समन्वय ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूमा समन्वय ि 

पिूक मानवीय सहायतामा पह ुँच  ि सहभागी ह न्छन् ।  

नसक्र्दै  र्वर्भन्न संघ संस्थाहरूले थप समवेशी सहायता प्रदान गदिछ  

मतिनवय संसतधि कमिचािी ि स्वयंसेवकहरूसुँग समाबेशी मानवीय कायिहरू लाग ू

गनि उपयकु्त सीप ि मनोवरृ्त्तहरू छन्  ि ज्येष्ठ नागरिक तथा 

अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूलाई मानवीय संस्थाहरूमा 

िोजगािी ि स्वयंसेवकका लार्ग समान अवसि छन ्। 

स्रोर् व्यवस्थतपि  ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूले मानवीय 

संस्थाहरूले समावेशीकिणलाई प्रवद्धिन गने तरिका स्रोतहरू 

प्रबन्ध गद ैछन ्भन्न ेअपेक्षा गनि सक्छन् ।  

 

एक पटक िररिे योजितकत नवितर (Cross-cutting planning consideration) 

ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूमा लार्ग पह ुँच योग्य कायिक्रमहरू कायािन्वयन गनि ि उनीहरूको आवश्यकता, 

क्षमता ि प्राथर्मकताहरू समावेश गनि अनिम योजित र्थत स्रोर्हरू ितनहन्छि ् 

 

कतयािमकत कमाितरीहरूको क्षमर्त 

कतयािमकत कमाितरीहरूलतई समतवेिी, पह ुँि योग्य कतयािमहरू योजित र कतयतान्वयि ििा र्तनलम र सहयोिको 

आवश्यकर्त ह न्छ । कमिचािीहरूले समावेशी र्सद्धान्तीहरूको बुझाई ि सम्मान प्रदशिन गनुिपछि । कायिक्रम गर्तर्वर्धहरूको 

योजना बनाउन अर्घ संघ संस्थाहरूले समावेशी आपत्कार्लन तयािी, प्रर्तर्क्रयाको योजना ि कायािन्वयनमा कायिक्रमका 

कमिचािीहरूको बर्लयो आधाि सरु्नर्ित गनि प्रर्शक्षणहरू िाख्न ुपछि । 



स्रोर्हरू यसप्रकतर संलग्ि छि ् 

• उमेि ि अशक्तता क्षमता कायिक्रम (ADCAP)  मानवीय कायिमा उमिे ि अशक्तताको समावेशी दईु र्दन ेप्रर्शक्षण पाि्यक्रम  Age 

and Disability Capacity Programme (ADCAP), Inclusion of Age and Disability in Humanitarian 

Action: A Two-Day Training Course 2017 

• मर्हला शिणाथी आयोग ि अन्तािार्रिय उद्धाि सर्मर्त मानवीय अवस्थामा लङ्ैर्गकतामा आधारित र्हसंा कायिक्रममा अपाङ्गता 

समावेशको लार्ग क्षमता र्नमािण लैङ्र्गकतामा आधारित र्हसंामा कायिित व्यर्क्तहरूका लार्ग एक टुलर्कट  Women’s 

Refugee Commission and International Rescue Committee, Building Capacity for Disability 

Inclusion in Gender-Based Violence Programming in Humanitarian Settings: A Toolkit for GBV 

Practitioners, 2015  
o उपकिण ४ हनेुिहोस:्  लङ्ैर्गकतामा आधारित र्हसंा ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू : मानवीय परिर्स्थर्तमा 

लैङ्र्गकतामा आधारित र्हसंा सम्बन्धी यसका कायिित व्यर्क्तहरूका लार्ग तार्लम र्नदरे्शका See Tool 4: 

Gender-based violence and disability: A training module for GBV practitioners in 

humanitarian settings 

 

बजेट  

ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूले पणूि रूपमा सहभागी ह न सक्छन ्भनी सरु्नर्ित गनि कायिक्रम अनुकूल ि आवासका 

लार्ग बजेट र्वर्नयोजन गनुि आवश्यक छ । परिर्स्थर्तमा र्नभिि गद ैि सहभागीहरूको आवश्यकता ि प्रथर्मकताहरूमा यसले र्नम्न 

कायिहरूका लार्ग बजेट समावेश गदिछ :  

o ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू सुँगको समानुपार्तक साझेदािी  

o पह ुँच योग्य यातायात  

o पह ुँच योग्य स्थानहरू 

o साङ्केर्तक भाषामा दोभासे 

o श्रव्य सामाग्री, ब्रले, िूलो िूलो प्रकाशन ि र्चत्र तथा पढ्न सर्जलो (ETR) ढाुँचाहरू सर्हत पह ुँच योग्य ढाुँचाहरूमा 

कायिक्रमका सामाग्रीहरूका लार्ग प्रकाशन गनि लाग्ने खचिहरू   

प्रस्तावना र्वकासको क्रममा पह ुँच ि आवासको लार्ग र्नयर्मत रूपमा सम्बर्न्धत बस्तुहरूलाई समावेश गने उत्तम अभ्यास हो ।   

मुख्य सरोकतरवतलतहरू सुँि परतमिा िरेर र समुर्दतयलतई  िक्ितङ्कि िरी आवश्यक नवनिष्ट आवतसहरू समतवेि 

िररएको सुनिनिर् ििा बजेटको समीक्षत ििा महत्वपूणा छ । 

 

सतमुर्दतनयक सन्र्दभाको बुझतई  

ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू र्िक व्यर्क्तहरू ह न । उमिे ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको अवस्था 

र्तर्नहरूका धेिै पर्हचानहरू मध्ये दईु ह न । ज्येष्ठ ितिररक र्थत अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूको आवश्यकर्त, जोनिम,  

स्रोर्को प्रतथनमकर्त  र क्षमर्तहरू फरक ह न्छि ्। नलङ्ि, जतर् जतनर्,  यौि पनहिति,  धमा र अन्य पनहितिहरू उिीहरूको 

सतमुर्दतनयक सहभतनिर्तकत लतनि ह िे अवरोधहरू ह ि ।  

https://www.helpage.org/resources/practical-guidelines/emergency-guidelines/
https://www.helpage.org/resources/practical-guidelines/emergency-guidelines/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf


अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका अनुभवहरू समय सन्दभि अनुसाि उपयोगमा र्नभिि गदिछ । र्वश्वभरि 

अपाङ्गता भएमा व्यर्क्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुल ेसामना गन ेर्वर्भन्न मनोवरृ्त्त, वाताविणीय ि संस्थागत अविोधहरू सांस्कृर्तक ि 

सामदुार्यक मापदण्िहरू स्थान अनुरूप र्भन्न ह न्छन् ।   

द्वन्द्व, प्राकृर्तक प्रकोप, र्वस्थापन ि महामािी लगायत समुर्दतयलतई प्रभतव पतिे संकटहरूकत प्रकतरकत आधतरमत मुख्य र्यतरी 

र प्रनर्नियत र्थत िनर्नवनधहरू पनि स्थति नविेष नभन्ि ह न्छि ्।  

त्यस कािण कायिक्रमहरू तथा योजनामा मखु्य सिोकािवालाहरू समावेश छन् । सुरुरे्दनि िै प्रमुि अवरोधहरूलतई सम्बोधि 

ििे सुनिनिर् ििा कतयािम र्थत िनर्नवनधहरूको योजित बितउि अनिप्रतरनम्भक अिुसन्धति र परतमिाहरू ििा आवश्यक 

छ ।  

र्पतइले ििुापिे कतमहरु  

• पवूि मलू्याङ्कनहरू, मानवीय आवश्यकताहरू मानवीय प्रर्तर्क्रया योजनाहरू,  कतयािमकत प्रनर्वेर्दिहरू र 

जिसङ्ख्यतको नववरणहरूमत ज्येष्ठ ितिररकहरू र्थत अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरूलतई समुर्दतयमत 

आपत्कतनलि अवस्थतको र्यतरी र्थत प्रनर्नियतहरू सम्बनन्धर् र््यतङ्क र स्रोर्को पनहिति ििा डेस्क 

अिुसन्धति ििे ।  

• प्रािर्म्भक सेवा सञ्चलन गनि सरोकतरवतलतहरूको रेितङ्कि, पनहिति र नवशे्लषण ििे  

o ज्येष्ठ नागरिक ि/वा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गने कायािदशे भएको र्जल्ला 

वा प्रादरे्शक अर्धकािी 

o ज्येष्ठ नागरिक ि/वा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका लागी सेवा प्रदान गने संस्थाहरू, तथा उपलब्ध सेवाहरू  

जहाुँ अपाङ्गता भएका व्यर्क्त वा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पह ुँचमा ह न सक्छन् । (कसले,  कहाुँ ि के गरििहकेा छन ्

) 

o अपाङ्ग व्यर्क्तहरूका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका संस्था ि समदुायमा आधारित संस्थाहरू ि ज्येष्ठ नागरिक तथा 

अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका लार्ग वकालत वा बहस पिैवी गन ेनागरिक समाजका संगिनहरु  

• प्रमखु बाधाहरू, उपलब्ध वासस्थानहरू, सचूना आदान प्रदानका लार्ग मनपने र्वर्धहरू तथा गर्तर्वर्धहरूमा लार्ग 

रुचाइएको ढाुँचा पर्हचान गनि समदुायमा िहकेा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका नेता ि सदस्यहरूसुँग 

पिामशि गनुिहोस ् 

जहतुँ सम्भव छ,  र्पतइले कतयािम र्थत िनर्नवनधहरू व्यवनस्थर् ििा ज्येष्ठ ितिररक र्थत अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरुसुँिै 

सतझेर्दतरी वत समन्वय ििुापछा । यसले तपाइलाई यी समदुायमा सदस्यहरूका आवश्यकताहरू पिूा गने तरिकाका बािेमा जानकािी 

साझेदाि तथा गर्तर्वर्धहरू व्यवर्स्थत गरिएको छ भनी सरु्नर्ित मद्दत गनछे । कम्र्ीमत र्पतइले िनर्नवनधहरू आयोजित ििुा 

पूवा ज्येष्ठ ितिररक र अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरूसुँि परतमिा ििुा पछा ।  

ज्येष्ठ ितिररकहरू र अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरूसुँि समन्वय ििा थप समय लतग्ि सक्छ ।  परियोजनाको योजना बनाउन े

बेलामा यसलाई ध्यान िाख्न ुपछि ।  

 

िनर्नवनध र कतयाितलतहरूकत लतनि आवश्यक आवतस र्थत सतमिीहरू 

यस प्रर्क्रयामा र्वर्भन्न अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूका लार्ग पह ुँच योग्य ह न ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू ि ज्येष्ठ नागरिकहरूको 

र्िक आवश्यकताहरू सम्बोधन गनि समहू छलर्ल, अन्तिवातािि ि कायिशालाहरू लगायतका गर्तर्वर्धहरूको योजना  बनाउन 

आवश्यक छ । कतयािमहरू आयोजित ििुा र आवतसको व्यवस्थत ििुा अितडी सहभतिीहरूको आवश्यकर्त बुझ्ि 



आवश्यक छ । अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरूको आवश्यकर्त  बुझ्ि आवश्यक छ र ज्येष्ठ ितिररकहरूलतई जतिकतरी 

प्रर्दति ििे र्ररकत, स्थतिहरू र यतर्तयतर्कत सतधिहरू र्थत बतस स्थतिहरूको उनिर् र्ररकत बतट पनहिति ििुा पछा ।  

स्थति पनहिति िर्दता  

• स्थान सरु्वधाजनक, सबैको पह ुँच ह ने गिी केन्द्रमा ह न ु पछि । ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूका लार्ग 

कायिक्रम आयोजना गदाि सिुर्क्षत पह ुँच योग्य स्थानको बािे बुझी छनोट गन े। 

• उक्त स्थानमा पगु्न ि र्कि न सिुर्क्षत, कम खर्चिलो यातायातको व्यवस्था भएको ि सबैको लार्ग पह ुँच योग्य ह नपुछि  ि 

सहभागीहरू कम प्रयासबाट पनुि सक्ने ह न ुपछि । साथै तपाइसुँग भएको बजेटल ेपने पर्न ह न ुपछि ।  

• ह नवयलनियर, स्कुटर केि,  वतकेर ,  बैसतिी वत कृनर्म अङ्िहरु सनहर् नहुँडडुलकत सहतयक सतमतिीहरूको 

प्रयोि ििे व्यनिहरूको लतनि स्थति पह ुँि योग्य ह िुपछा । यसका प्रवेश द्वािहरू, सभा हल, ढोकाहरू, शौचालयहरू 

ि खाना खाने स्थानहरूमा सरु्वधा भएको ह नु पछि । र्हुँििुलमा साधन प्रयोग गने व्यर्क्तहरूमा लार्ग कोिा लगाए 

स्थानहरूमा पयािप्त मात्रमा िूलो ि खलु्ला ह न ुपछि ।  

• र्पतइले छिोट ििे स्थतिमत नहुँड्र्दत सुरनक्षर् ह िे िनिप्लिे (र्चप्लो भइु, खकुुलो समाउन ेबस्त ुभएको ि कम क्षमता 

भएको साधनहरू) र्सर्िहरू, कम प्रकाश भएको, र्हुँि्दा समाउन ेनभएको ि र्हुँि्न े स्थानहरूमा िोिी तथा तािहरूको 

कािण सम्भार्वत सिुक्षा जोर्खम भएको स्थानको मलू्याङ्कन गनुि पछि ।  

• कतयािम र्थत िनर्नवनधहरू ितन्र् ठतउुँहरूमत आयोजित ििुा पछा ।  श्रवण क्षमता कमजोि भएमा व्यर्क्तहरूका 

लार्ग यो महत्त्वपणूि छ । 

• कायिक्रमहरू तथा गर्तर्वर्धहरू एकान्त वा अरू धेिै मार्नस नभएको स्थानमा आयोजना गनुि पछि । जहाुँ सहभागीहरूमा 

कुिा अन्य व्यर्क्तहरूले सनु्न ेछैनन् ि सहभागीहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धािणा तथा र्वचाि िाख्न सर्जलो महससु ह न्छ 

सतमतिहरूको र्यतरी िर्दता  

• दृर्ि कमजोि भएमा सहभागीहरूका लार्ग ठूलत पतठ र सम्भव भएमत उपयिु भएसम्म कुिै नलनिर् सतमिीहरू 

बे्रलमत उपलब्ध ह न र्नर्ित गनुि पछि  

• नलनिर् सतमतिीहरूको रेकड ििुाहोस ्र्तनक र्ी नवषय बस्र्ुहरूलतई श्रव्य सतमतिी उपलब्ध िरतउि सनकन्छ ।  

• यर्द सहभागीहरूले  र्स्क्रन रििि प्रयोग गनुि ह न्छ भने नडनजटल संस्करणमत सतमतिीहरू उपलब्ध ह िु पछि र्कनर्क 

र्स्क्रन रिििका लार्ग ती सामाग्रीहरू उपयकु्त ह न्छन् ।  

• सम्भव भए सम्म संज्ञानात्मक वा बौर्द्धक अपाङ्गता भएमा सहभागीहरूका लार्ग सामग्रीको सतधतरण पतठ र ETR  

संस्करणहरू उपलब्ध गिाउनुहोस ्। 

र्दोभतसे र सहयोिी व्यनिहरूलतई संलग्ि िर्दता 

• र्पतइलतई आवश्यक पिे र्दोभतसे र सहयोिी व्यनिहरूको सङ्ख्यत सहभतिीको सङ्ख्यतमत निभार ह िेछ । यर्द 

तपाइुँ सहभागीहरूको िूलो समहूमा काम गद ैह नुह न्छ भने तपाइलाई धेिै अनुवादकहरूको आवश्यकता पनि सक्छ ।  

 

 

 

अन्य आवश्यकर्त वत नवितरहरू 



• सम्भव भए सम्म सहभतिीहरूलतई कुिै पनि नलनिर् सतमतिी र प्रस्र्ुर्ीकरणको प्रनर्नलनपहरू अनिम नवर्रण 

ििुा होस ।  

• ज्येष्ठ ितिररक र्थत अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरूसुँि िनर्नवनधहरूको योजित बितउुँर्दत उिीहरूलतई र्पतइले 

थप समय नर्दिु पछा  

•  तपाइल ेओिको चाल पढ्ने वा सनु्ने वा दृर्ि र्वहीन सहभागीहरूलाई वक्ता वा दोभासे उनीहरूकै िनजक बनसरहेकत 

छि ्भनि सुनिनिर् गनुिहोस ् 

• सम्भव भए सम्म श्रव्य दृश्य सामाग्रीमा क्याप्सन िाख्नुहोस ्वा भए क्याप्सन लाई सर्क्रय गिाउनुहोस ्  

• वक्ता वा दोभासेलाई दरे्खन ेगरि पयािप्त मात्रामा प्रकाश उपलब्ध ह न ुपछि  

• सम्भव भए सम्म र्स्पकिसुँग माइक्रोर्ोन छ भनी सरु्नर्ित गनुिहोस ्

• वक्ता लाई वक्ताल ेप्रयोग गिेका तर्स्विहरू ि श्रव्य दृश्य सामाग्रीलाई पणूि रूपमा व्याख्या गनि लगाउनहुोस ्  

• कतयािम भन्र्दत अन्य आवतजहरू कम ििुाहोस ् 

• कायिक्रमको समयमा धेिै पटक वा लामो ब्रेक वा र्वश्राम र्दन तयाि ह नुहोस ्

• कायिक्रम वा गर्तर्वर्धहरू सरुु भएपर्छ  सबै सामाग्रीहरू सहज रूपमा चर्लिहकेो छ भर्न सरु्नर्ित गनि सहभागीहरूसुँग 

जाुँच गनि सक्नुह न्छ । यर्द मार्नसहरूले दखे्न सनु्न बुझ्न ि समहू कायिमा भाग लीन आदी कायिहरूको अवस्था पर्हचान 

गरि सो को लागी आवश्यक परिमाजिन तथा समायोजन गनि सक्नुह न्छ ।   

• ज्येष्ठ ितिररक र अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरूको ितितमत नविेष आवश्यकर्त र प्रथनमकर्त ह ि सक्छि ्। जसका 

लर्ग सम्भव भए सम्म ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरू सुँग पिामशि गनुिपछि ।  

 

सतमुर्दतनयक लनिलोपि निमताण ििा क्षमर्त र आवश्यकर्त  मूल्यतङ्किहरू व्यवनस्थर् िरै्द   

मलू्याङ्कन गर्तर्वर्धहरू सम्भव भएसम्म पह ुँच योग्य ि समावेशी छन् भनी सरु्नर्ित गनि, िनर्नवनधहरू अनि िै सहभतिीहरूलतई 

योजित बितउि र समुर्दतय पररितलि वत आउटररि ििा आवश्यक छ । 

मूल्यतङ्कि िनर्नवनधहरूमत सहभतिी ह ि सरोकतरवतलतहरूलतई पनहिति िरी आमनन्िर् ििे 

ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूलाई मखु्य रूपमा र्नम्न क्षमर्त र सतमुर्दतनयक लनिलोपि निमताण ििा आवश्यक 

मूल्यतङ्कि उपकरणहरूमत संलग्ि िरतइिे  (पृष्ठ १९३) 

• सामदुार्यक स्वास््य स्रोत व्यर्क्तहरूको लार्ग समहू छलर्ल र्नदरे्शका ( पषृ्ठ २४८) 

• सामदुार्यक सदस्यहरूको लार्ग समहू छलर्ल र्नदरे्शका (पषृ्ठ २५९) 

• सामदुार्यक प्रर्तर्नर्धहरूका लार्ग अन्तवािताि र्नदरे्शका (पषृ्ठ २७०) 

मलू्याङ्कन गर्तर्वर्धहरू संगर्ित गनुि अर्घ तपाइल ेज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूलाई सेवा र्दन ेव्यर्क्त, समहूहरू, 

तथम कायिक्रमहरू सेवाहरूको बािेमा िाम्रो बुझ्नु पछि ।  

तपाइले समदुायमा र्नम्न प्रकािका संस्थाहरू सर्क्रय छन् भने सोको पर्हचान गनुिपछि  

• अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका  

• ज्येष्ठ नागरिक सुँग कायि गने  



• अपाङ्गता भएका ि ज्येष्ठ नागरिकहरूका लार्ग आवासीय सरु्वधाहरू भएको वा हिेचाह केन्द्रहरू 

• र्जल्ला स्वास््य ि मानव सेवामा समर्पित र्नकायहरू सामदुार्यक केन्द्रहरू पजूा घिहरू ि अन्य सामदुार्यक संस्थाहरू ि 

नागरिक समाजका सङ्गिनहरूमा पगु्दा उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरू ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका लार्ग र्वशेष 

कायिक्रमहरू वा समहू प्रस्ताव गछिन् र्क भनिे सोध्न र्नर्ित ह नुहोस ्   

तपाइले र्नम्न कुिा पर्हचान गनि र्नर्ित गनुिहोस ् 

• समदुायमा भएमा अपाङ्गता भएमा नेताहरू  

• समदुायमा भएमा ज्येष्ठ नागरिक व्यर्क्तका नेताहरू  

• ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूलाई समदुायमा आधारित सेवा प्रदान गन ेतथा सेवा गने संस्थाहरू  

 

मूल्यतङ्कि िनर्नवनधहरूमत ज्येष्ठ ितिररक र्थत अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरूलतई सफलर्तपूवाक संलग्ि ििा, र्पतइले;  

• समदुायका अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू ि ज्येष्ठ नागिीहरूल ेकसिी जानकािी प्राप्त गनि रुचाउुँछन ्भनेि अपाङ्गता भएका 

व्यर्क्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूसुँग पिामशि गनुिहोस ् । यसमा सामार्जक सञ्जाल WhatsApp ि छोटो सन्दशे वा र्ोन 

कलहरू समावेश ह न सक्छन् ति यो भन्दा प्रभावकािी उपायहरूमा घि परिवाि भ्रमणहरू,ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू 

तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू सुँग प्रत्यक्ष भ्रमण कायि सञ्चालन गनि सक्छ    

•   तपाईल ेजानकािीहरू साझा गनि ि सम्भार्वत सहभागीहरूसुँग पगु्न ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरू सुँग 

नेटवकि हरू प्रयोग गनि सक्नुह न्छ  

• धेिै समदुायहरूमा परिवािका सदस्यहरू ि हिेचाह कतािहरूल ेअपाङ्गता भएमा व्यर्क्त वा ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यस्ता 

गर्तर्वर्धहरूमा भाग र्लन सक्षम ह न्छन वा छैनन् भनिे र्नधाििण गनि महत्वपणूि भरू्मका खेल्छन ्।  परिवािका सदस्यहरू ि 

हिेचाह कतािहरूल ेगर्तर्वर्धको उद्देश्य,  गर्तर्वर्ध कहाुँ आयोजना ह नेछ ि यो पणूि रूपमा पह ुँच योग्य छ भन ेकस्तो 

प्रकािको आवास उपलब्ध ह नछे ि यर्द यो सिुर्क्षत छ भन ेर्नर्ित भएन भन ेसहभार्गताका लार्ग समथिन गनि र्हचर्कचाउन 

सक्छन् ।  

• त्यस कािण, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूलाई संलग्न गिाउनका लार्ग यसको उद्देश्य ि पह ुँचका 

उपायहरू ि उपलब्ध आवास लगायतको  बािेमा परिवािका सदस्यहरू ि हिेचाह छलर्ल गनि आवश्यक भएमा समय 

र्नकाल्न ुपछि ।  

• तपाइले परिवािका सदस्यहरू हिेचाह गनेहरू, ि सहयोगी व्यर्क्तहरूलाई पर्न उपयकु्त िाउुँमा उपर्स्थर्त ह न ि 

गर्तर्वर्धहरूमा भाग लीन आमर्न्त्रत गनुिपछि । यी सिोकािवालाहरू सुँग सामदुार्यक स्तिको तयािी उपायहरूल े 

आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गन ेअनौिो र्वशेषज्ञता ि दृर्िकोणहरू पर्न छन् ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू ि ज्येष्ठ 

नागरिकहरूको क्षमता ि स्रोतहरूको लाभ उिाउन ेबािे बताउन ुपछि ।  

अपतङ्िर्त भएमत व्यनििर् र ज्येष्ठ ितिररकहरूको पुणा सहभतनिर्तलतई सहज बितउि उिीहरूको स्व पनहिति 

प्रतथनमकर्तहरू पूरत ििा नवनिष्ट मूल्यतङ्कि िनर्नवनधहरू (अन्र्वतार्ता, समूह छलफल) सतमतिी (नवषय र छलफल 

प्रश्नहरू)  र्यतर िररएको ह िुपछा    

अपाङ्गता भएमा ि ज्येष्ठ नागरिकहरूसुँग साझेदािी गिेि वा न्यनूतम पिामशिमा कसिी भाग र्लन चाहन्छन ्भनिे र्नधाििण गनि ि 

उनीहरूका प्रथर्मकताहरू प्रर्तर्बर्म्बत गनिका लार्ग नमनुा गर्तर्वर्धहरू गनि सुँग ैकाम गनि सक्नहु न्छ ।    

िनर्नवनधको ढतुँित  



मार्थ उल्लेख गरिएका अनुसाि अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरू ि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामदुार्यक क्षमता ि आवश्यकता 

मलू्याङ्कन मा भाग र्लन मखु्य रूपमा समहू छलर्ल ि अन्तवाितािमा सहभागी गरिनेछ ।  

अपतङ्िर्त भएमत व्यनि र ज्येष्ठ ितिररकहरू सुँि कुिै िनर्नवनधहरू आयोजित ििुा अनि र्पतईले जतन्िुपछा नक ;  

• सहभतिीहरूलतई कस्र्त प्रकतरकत आवतसहरू ितनहन्छ जसमत समतवेि छ र्र सीनमर् छैि  

o सतङ्केनर्क अिुवतर्दक 

o बे्रल अिुवतर्दक  (यनर्द उपलब्ध छ भिे) वत  नलनिर् सतमतिीको श्रव्य सतमतिी  

o नडनजटल सतमतिीहरू जुि नस्िि ररडरहरुसुँि उपयुि छि ् 

o पढ्ि सनजलो सतमतिी  

o ठूलत नप्रन्ट सतमतिी  

o सहयोिी व्यनि 

o सहभतिीहरूले िनर्िीलर्तकत लतनि यन्िहरू प्रयोि िरर रहेकत ह ि सक्छि ्त्यसको नविेष ध्यति रतख्िु 

पिे ह ि सक्छ  

पह ुँि योग्य िटितहरूको योजित बितउिे िरणहरू उपयुि ठतउुँहरू ियि ििे, पह ुँि योग्य यतर्तयतर् र आवतसको 

व्यवस्थत ििे लितयर्को बतरेमत मतनथ नवस्र्ृर् रूपमत रहेको छ ।  

सतमुर्दतनयक लनिलोपि निमताण ििा क्षमर्त र आवश्यकर्त मूल्यतङ्कि उपकरणहरूमत समूह छलफलको योजित र 

सहनजकरण ििा मतिार्दिाि समतवेि छ । त्यहतुँ अनर्ररि नवितर र अिुकूलिहरू छि ्जुि अपतङ्िर्त भएमत व्यनिहरू र 

ज्येष्ठ ितिररकहरू सुँिको समूह छलफल िर्दता रतख्ि सनकन्छ  

• समहू छलर्लमा सहभागीहरूलाई उमेि ि र्लङ्ग अनुसाि समहू बद्ध गरिनु पछि र्कनकी यसल ेसहभागीहरूल ेर्लङ्ग ि यौन 

तथा प्रजनन स्वास््य लगायतका सम्भार्वत संवेदनशील र्वषयमा छलर्ल गनि सहज महससुहोस ्। तदनुसाि ज्येष्ठ नागरिक 

मर्हला ि परुुषको अलग अलग समहू छलर्ल ह नेछ । 

• अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूलाई पर्न र्लङ्ग द्वािा छुटाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूले अपाङ्गता नभएमा व्यर्क्तहरूसुँग 

समहू छलर्लमा भाग र्लन सक्छन्  भने अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूसुँग र्िक  र्कर्समको अनुभव ि दृर्िकोणहरू ह न्छन् । 

एक सहज कतािको रूपमा स्थान ि समय यो सरु्नर्ित गनि गाह्रो ह न सक्छ र्क सहभागीहरूसुँग आफ्ना अनुभवहरू साझा गनि ।   

• थपअपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू पणूि रूपमा अपाङ्गता भएका व्यर्क्त समावेश भएको समहू छलर्लमा सहज महससु गनि 

सक्छन् । 

• तसथि जहाुँ सम्भव छ भने अपाङ्गता भएमा व्यर्क्तहरूको लार्ग छुट्टै समहू छलर्ल गने । 

• गर्तर्वर्ध अर्घ तपाइले समहू छलर्ल र्नदरे्शकाको अध्ययन गनुिपछि र्कनकी छलर्लमा सोर्धने प्रश्नहरू अपाङ्गता भएको 

व्यर्क्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभवमा केर्न्द्रत ह ने छ । 

• यर्द तपाई समहू छलर्ललाई सहज बनाउन सांकेर्तक भाषा अनुवादक वा अन्य सहयोगी व्यर्क्तहरूसुँग काम गद ैह नहु न्छ भने 

तपाइल े उनीहरूसुँग समहू छलर्लको बािेमा र्वस्ततृ रूपमा समीक्षा गनुिपछि तार्क उनीहिेेः सहभागीहरूलाई सर्जलोसुँग 

सहयोग गनि सकुन ्। 

• अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू ि ज्यषे्ठ नागरिकहरू धेिै सहज ह न सक्छन ्ि ससाना समहूमा पवूिरूपमा भाग लीन सक्षम ह न सक्छ।  

तपाई ५ दरे्ख ६ जना व्यर्क्तहरूसुँग समहू छलर्ल सञ्चालन गनि सक्नुह न्छ उक्त समहू छलर्लमा सहभागीहरू एक सहयोगी 

व्यर्क्त वा हिेचाहा कतािको साथ पर्न ह न सक्छन् । 

• तपाइले परिवािका सदस्य ि हिेचाह कतािहरू सुँग छुट्ट ैसमहू छलर्ल सञ्चालन गनि सक्नुह न्छ । 



• तपाइले अपाङ्गता नभएका  व्यर्क्त ि यवुाहरूसुँग कुनै पर्न कायि गदाि अध्ययन अनमुर्त अथवा सहमर्तले जस्तै अपाङ्गता 

भएका व्यर्क्तहरू ि ज्येष्ठ नागरिकहरू सुँग गर्तर्वर्ध सञ्चालन गनुि भन्दा अगार्ि स्वीकृर्त वा सहयोगी व्यर्क्तहरूबाट सहभागी 

ह नका र्नर्म्त अनमुर्त र्लनु पनेछ । 

• समहू सञ्चाि समहू छलर्ल सञ्चालन र्नदरे्शकाले संज्ञानात्मक वा बौर्द्धक अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूसुँग काम गदाि 

ससुरू्चत सहमर्त वा हिेचाहकताि बाट सहमर्त र्लनका लार्ग समहू छलर्ल र्नदरे्शकाले चिण बद्ध र्नदरे्शकाहरू समावेश 

गिेको छ । 

 

अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरू र्थत ज्येष्ठ ितिररकहरूकत लतनि िनर्नवनध कतया पुनस्र्कतहरू  

कोर्भि १९ महामािीको समयमा नपेालमा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू ि ज्येष्ठ नागरिकहरू सुँग त्याङ्क सङ्कलन सहज बनाउन 

नेपाल अपाङ्ग मर्हला संघ, जेष्ठ नागरिक सहयोग समहू, नेपाल परिवाि र्नयोजन सघ ि  Woman Refugee commission ले 

सहभार्गता मलूक र्वर्धबाट त्याङ्क सङ्कलन गनि कायि परु्स्तका र्वकास गिेका छन ् जनु समहू छलर्ल र्वर्ध जस्त ै

सहभागीहरूको सहभार्गतामा आधारित िहकेो छ। 

कायि परु्स्तकाहरूमा सामदुार्यक नक्साकन कथा िेखार्चत्र समय िेखा ि चिण वद्ध गर्तर्वर्धहरू समावेश छन ्कायि परु्स्तकाका 

दईुवटा संस्किण छन ्एउटा अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको लार्ग ि अको ज्येष्ठ नागरिकहरूका लार्ग प्रयोग गनि तयाि गरिएको छ 

अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको तथा ज्येष्ठ नागिकहरूले समहू छलर्ल अथवा प्रत्यक्ष भटेघाट बाट र्लइन ेत्याङ्क भन्दा कायि 

परु्स्तकाको प्रयोग गिेि गरिन ेत्याङ्क सङ्कलनमा भाग र्लन रुचाउुँछन् ।  

कायि परु्स्तका का गर्तर्वर्धहरू सहभागीहरूले आफ्नो घिमा बसेि पिूा गनि सक्छन ्ि ती गर्तर्वर्धहरू पिूा गनि उनीहरूल ेउनीहरूका 

सहयोगी अथवा हिेचाहकताि कसैको सहयोग र्लएि पर्न गनि सक्छन् । 

सामदुार्यक क्षमता ि आवश्यकताहरूको मलू्याङ्कन ि योजना बनाउुँदा स्थानीय सन्दभि प्रर्तर्बर्म्बत गनि ि गर्तर्वर्धहरू अनुकूल 

गनि तपाइल ेअपाङ्गता भएका  व्यर्क्तहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका सदस्यहरूसुँग पिामशि गनुिपछि । 

 

यौि र्थत प्रजिि स्वतस््य र लैङ्निकर्त सम्बन्धी कतयाितलतहरूको लतनि सतमुर्दतनयक र्यतरीको आयोजित  

पर्हल े उल्लेख गिे अनुसाि तपाइले प्रािर्म्भक सेवा नक्साकन ि सिोकािवालाहरूको र्वशे्लषणमा र्नम्न सिोकािवालाहरूलाई 

पर्हचान गनुि पदिछ । 

• ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गन ेकायिको कायि दशे प्राप्त भएका र्जल्ला 

हो वा प्रदशे स्तिीय अर्धकािीहरू । 

• अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू वा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लार्ग सेवा प्रदान गने संघ संस्थाहरू । 

• अपाङ्गता भएका व्यर्क्त सुँग सम्बन्ध सुँग काम गने संघ संस्थाहरूको ि ज्येष्ठ नागरिकहरू सुँग काम गने संस्थाहरू । 

यी सिोकािवालाहरूलाई सामदुार्यक तयािी कायिशालामा सहभागी ह न आमर्न्त्रत गरिन ुपदिछ । 

मार्थ उर्ल्लर्खत अनुरूप यो आवश्यक छ  

• कायिशाला आयोजना गनुि अगार्ि सहभागीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका लार्ग आवश्यक पन े

आवतसहरू को पनहिति गनुिहोस ्। 



•  ज्येष्ठ नागरिकहरू ि अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका सहभागीहरूले सबै गर्तर्वर्धमा पवूिरूपमा भाग लीन सक्छन ्भनी 

सरु्नर्ित गनि सबै आवश्यक व्यवस्थत ििुाहोस ्। 

•  पूणार्यत पह ुँि योग्य स्थति चयन गनुिहोस ्तथा सुरनक्षर् र पह ुँि योग्य यतर्तयतर्को व्यवस्थत गनुिहोस ्। 

तपाइल ेकतयाितलतको प्रबन्ध िर्दता सहभतिी ज्येष्ठ ितिररकहरू र अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरू सुँि परतमिा ििुापछा र्कनभन े

र्तर्नहरु लार्ग उपयकु्त िाउुँहरू यातायातको आवश्यकता पर्हचान गनिका लार्ग उनीहरू महत ्पणूि स्थानमा छन् । 

 

सहज कर्ताको पनहिति  

सामदुार्यक तयािी कायिशालामा एक जना सहज कताि वा सहजीकिण टोलीले तीन दरे्ख चाि र्दनको कायिशाला र्नदरे्शका ि सत्र 

मार्ि त सहभागीहरूलाई मागिदशिन गनछेन ्। यो आवश्यक छ नक सहजकर्ताहरूले समतवेिीकरण नसद्धतन्र्हरू बुझ्छि ् र 

निरे्दनिकत र्यतर िछाि ्र कतयाितलतमत उमेर अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरू ज्येष्ठ ितिररकहरूको  नवषयमत छलफल िर्दता 

समतवेिी भतषतको प्रयोि ििेछि ्। 

सहभतिी भएकत ज्येष्ठ ितिररक र अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूको सनिय र समति सहभतनिर्त सुनिनिर् ििा सहज 

कर्ताहरू पनि र्यतर ह िुपछा । सहजकताि वा सहजीकिण गने टोली चयन गदाि तपाइल ेसमावेशी ि पह ुँच योग्य तार्लमहरू प्रदान 

गने अनुभव भएको सहजकताि समावेश गनुिपछि सबै अवस्थामा सहजकतािहरूले र्वर्भन्न प्रकािको अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू सुँग 

काम गने उत्तम अभ्यासहरूको समीक्षा गनुिपछि( तल हनेुिहोस ् ) ि कायिशालाको समयमा उपलब्ध गिाइने आवासहरूर्सत समते 

परिर्चत ह नुहोस ्।  

कायिशाला शरुु ह नुअर्घ सहजकतािहरूले कायिशालालाई सहयोग गन ेकुनैपर्न दोभासे वा सहयोगी व्यर्क्तहरूसुँग भट्ेनु पछि जसले 

कायिशालालाई आवश्यक भएमा र्वषयवस्तु ि कायिशालाका गर्तर्वर्धहरूको समीक्षा ि पनुर्विचाि गनि ि सहजकतािहरूले दोभासे ि 

सहयोगी व्यर्क्तहरूसुँग कसिी काम गन ेभनिे बुझेको सरु्नर्ित गनुि पदिछ ।  

 

स्थतिको र्यतरी 

कायिशाला शरुु ह नुभन्दा अगािी तपाइले त्यही स्थान सुरनक्षर् र पह ुँि योग्य छ भिी सुनिनिर् ििा स्थानको मलू्याङ्कन ि तयािी 

गनुिपछि । 

र्पतइले ििुापछा 

• सबै िाउुँमा रतम्रो प्रकति छ भनी सरु्नर्ित गनुिहोस ्

• पह ुँच योग्य कायिक्रम गने िाउुँहरू शौचालय भान्छा आदी ठतउुँहरूको सङ्केर् गनिका लार्ग िूला उच्च सबैले दरे्खन े

गिीको र्प्रन्ट सर्हत को सचूना मागिहरू भएको सरु्नर्ित गनुिहोस ्

• यात्रा गदाि र्चर्प्लन जोर्खमहरू जस्तै र्चप्लो भइुुँ, खलु्ला िाउुँ, समाउन ेिाउुँहरू, र्सर्िहरू कम प्रकाश, िेर्लङहरू नभएको 

ि िोिी ि तालहरू लगायत सम्भार्वत सुरक्षत जोनिमको लतनि स्थति जतुँि ििुाहोस ्ि सम्बोधन गनुिहोस ्

• टेवलहरूमा खाली िाउुँहरू तोक्न ेर्र्निचि ि पोर्ियमहरू इत्यार्द बीच पयािप्त िाउुँ छ भनी सरु्नर्ित गद ैगर्तशीलता अथवा 

र्हुँििुल गनि सहायताहरू प्रयोग गने कुनपैर्न सहभतिीहरूकत लतनि पह ुँि योग्य ह िे ठतउुँ र कोठतहरू नमलतउिुहोस ्

• प्रयोग गरिने कुिैपनि श्रव्य-दृश्य उपकरणहरू त्यसका लार्ग चार्हने सामग्रीहरूको पिीक्षण गनुिहोस ्

• कुिैपनि पह ुँि योग्य के सतमिी जस्तै िूला र्प्रन्ट सामग्रीहरू अर्ियो सामग्रीहरू तयाि गनुिहोस ्वा छाप्नुहोस ् 

 

कतया योजित  

कायिशालाको समापनमा सिोकािवालाहरूले सामदुार्यक क्षमता ि आवश्यकताहरूको मलू्याङ्कनको क्रममा बताएमा सचुना तथा 

जानकािीहरूको प्रदान गनुिह नेछ उक्त जानकािीहरूले समदुायमा भएको कमी कमजोिी पत्ता लगाउन मद्दत गनेछ जसल ेगदाि यौन तथा 

प्रजनन स्वास््य ि लङ्ैर्गकता सम्बन्धी सामदुार्यक तयािी लाई बर्लयो बनाउन  साथै मखु्य स्रोतहरू क्षमताहरू पर्हचान गिी त्यसको 



उपयोग गनि सर्कन्छ भने त्यसबाट िोस कदमहरू चाल्न र्जम्मेवाि पक्ष ि अगवुा अनुगमनकताि का साथ योजना र्नमािण गनि प्रयोग 

गरिनछे । मोि्यलु ३.३ कायि योजना हनेुिहोस ्(पषृ्ठ १५०)। 

 

ज्येष्ठ ितिररक र अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूलतई स्वतस््य र सुरक्षत सेवतहरू सुँि कतम ििा सहयोि पुयताउिकत निनम्र् 

कतम ििे संस्थत र्थत निकतयहरूले सम्भव भएसम्म सतमुर्दतनयक कतया योजित कतयाितलतमत सहभतिी ह िुपछा र कतया 

योजितमत अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूको आत्म पनहिति आवश्यकर्तहरू र त्यससुँि सम्बनन्धर् ितडलहरू लतई 

सम्बोधि िररएको छ कतया योजितले आपत्कतनलि र्यतरी र प्रनर्नियत समतवेिी र नर्निहरूको स्व पनहिति 

प्रतथनमकर्तहरू प्रनर् उत्तरर्दतयी छ भन्िे सुनिनिर् ििा नर्निहरूको ज्ञति र स्रोर्हरूको प्रयोि िर्दाछ ।  

 

कायि योजना पिुा भएपर्छ सबै सहभागी सिोकािवालाहरू ले सामदुार्यक संलग्नतामा कायि योजनाका उपकिणहरू पिुा गनछेन् (पषृ्ठ 

१६० मा हनेुिहोस)् सामदुार्यक संलग्नतामा कायि योजनाका उपकिणहरूले सम्बोधन गनुिपने र्वषयहरू 

• तपाइले आफ्नो र्नवािचन क्षते्रमा जानकािी पनु कसिी पिाउनुह न्छ ? 

•  बहृत ्कायियोजना कायािन्वयन भइिहकेा बलेा तपाई आफ्ना माताहरूलाई कसिी त्यस कायिमा संलग्न गिाई िाख्नु ह नछे? 

•  तपाइ मतदाताहरूको तपाइल ेगिेका कायिको अनगुमन प्रर्क्रयामा कसिी सहभागी ह न सक्छन्? 

•  तपाइल ेसञ्चालन गन ेगर्तर्वर्धहरूको समय िेखा के ह न्छ ? 

 

ज्येष्ठ ितिररक र अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूसुँि कतया ििे संस्थतहरूको कतया योजितको कतयतान्वयिको अिुिमि ज्येष्ठ 

ितिररक र अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूलतई संलग्ि िरतउि उत्तम ह न्छ उिीहरू आफ्िो समुर्दतयकत नविेषज्ञ ह ि ्सूिित 

सतझेर्दतरी कतयतान्वयिकत लतनि उिीहरूले रुितइएको ढतुँितहरू र नर्िको कसरी प्रभतवकतरी रूपमत अिुिमि 

कतयतान्वयि ििा व्यतपक सतमुर्दतनयक र्यतरीकत प्रयतसहरूमत भति नलि सक्छि ्। 

 

 

नवनभन्ि प्रकतरकत अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूसुँि कतया ििे सुझतवहरू1  

तल हामील ेर्वर्भन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूसुँग कायि गने केही मखु्य बुुँदाहरू समावेश गिेका छौं यद्यर्प यो एक पणूि 

सचूी भने होइन । 

 

कतयाके्षि नभि  

• सहभागीहरूले प्रयोग गन ेप्रथम भाषा वा मातभृाषाको प्रयोग गनुिहोस ्। 

• अपाङ्गता ि उमेिको बािेमा नकािात्मक तरिकाले बोल्न बाट जोर्गनहुोस ्उदाहिणका लार्ग कोही अपाङ्गता भएको वा 

कसैले अन्धोपन बाट ग्रस्त छ भनी नभन्नुहोस ्तटस्थ भाषा प्रयोग गनुिहोस ्जस्त ैकसैको अन्धो छ भन्न ुवा ह्वर्लर्चयि 

प्रयोग गनुि । 

• अपाङ्गता भएका व्यर्क्तलाई अपाङ्गता नभएका व्यर्क्त सिह अर्भवादन गनुिह न्छ ि अपाङ्गता भएका वयस्कहरूलाई 

तपाइले अन्य वयस्क लाई जस्त ै व्यवहाि गनुिह न्छ तपाइले व्यर्क्तको बािेमा बढी जान्नुह न्छ तपाइले र्तर्नहरूको 

आवश्यकता पिूा गनि कसिी सञ्चाि गनुिपछि भनिे अनुकूलन अथवा पवूािनुमान गनि सक्नुह न्छ । 

• तपाइहरूको  सहभागीमध्ये अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका सहयोगी अथवा दोभासे ह नहु न्छ भन ेतपाइल ेप्रत्यक्ष रूपमा 

अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूसुँग कुिा गनुिहोस ्यार्नकी दोभासे अथवा हिेचाह कताि सुँग होइन । 

 
1 1 Women’s Refugee Commission, Disability Inclusion in Gender-based Violence (GBV) Programming, 2015. Women’s Refugee 

Commission, Tool 4: Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based Violence Programming in Humanitarian Settings, 2015; and 
Women’s Refugee Commission, Tool 6: Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based Violence Programming in Humanitarian 
Settings, 2015. 

 

https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/gbv-disability-toolkit-all-in-one-book/
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/GBV-disability-Tool-4-A-training-module-for-GBV-practitioners-in-humanitarian-settings.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/GBV-disability-Tool-6-Guidance-on-communicating-with-persons-with-disabilities.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/GBV-disability-Tool-6-Guidance-on-communicating-with-persons-with-disabilities.pdf


• अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूसुँग कुिाकानी गदाि सम्भव भएसम्म र्तर्नहरूको आुँखाको स्तिमा िाख्नुहोस ्यर्द र्तर्नहरूसुँग 

समान उचाइ छैनन् भन ेउदाहिणका लार्ग तपाइ कुसीमा वा जर्मनमा बस्न सक्नुह न्छ । 

• अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू सङ्घका गर्तर्वर्धहरूका लार्ग थप समय छुट्टाउनुहोस ् र्कनकी दोभासे लेखन सहयोगी 

इत्यार्द भएतापर्न सञ्चाि गनि धेिै समय लाग्न सक्छ सहभागीहरूलाई हताि गनुि ह ुँदनै तपाइले संज्ञानात्मक वा बौर्द्धक 

कमजोिी भएका व्यर्क्तहरूसुँग गर्तर्वर्ध लार्ग थप समयको पर्न योजना बनाउन ुपछि । 

 

 

प्रयोग नगन े प्रयोग गन े 

व्यर्क्तको कर्म कमजोिी वा अवस्थालाई जोि र्दुँद ै 

उदाहिण: अपाङ्ग व्यर्क्त 

 

सविप्रथम व्यर्क्तको र्वचाि धािणामा ध्यान र्दनहुोस ्अथवा 

अपाङ्गता मा होइन  

उदाहिण: अपाङ्गता भएको व्यर्क्त 

अपाङ्गता को बािेमा नकािात्मक भाषाहरू 

 उदाहिण:  

"पीर्ित" पोर्लयो बाट 

"अन्धोपना" खतिामा  

"व्हीलर्चयि" मा सीर्मत अपाङ्ग 

 

तटस्थ भाषाको प्रयोग गनुिहोस ् 

उदाहिण:  

पोर्लयो भएको छ  

अन्धो ह न्छ  

र्ह्वलर्चयि प्रयोग गदिछ  

अपाङ्गता छ 

अपाङ्गता नभएका व्यर्क्तलाई सामान्य भनी उल्लखे गने वा 

स्वस्थय 

 प्रयोग गनुिहोस ्अपाङ्गता नभएका व्यर्क्तहरू 

 

 

ितरीररक अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरू सुँि कतम िर्दता 

• र्तमीहरूको गर्तमा जानहुोस ् ।यर्द र्तर्नहरू तपाई भन्दा धिैे र्बस्तािो र्हुँर्ििहकेा छन ्भने उनीहरूको अगार्ि नर्हुँि्न ू

ह नुहोस ्। 

• कसैको अनुमर्त र्बना वहाुँहरूले प्रयोग गने र्ह्वलर्चयि  अथवा सहायक सामग्री छुनु अथवा सानुि ह ुँदनै । 

• ह्वलर्चयि प्रयोग गन ेसहभागीहरू सुँग बैिक सञ्चालन गदाि र्ह्वलर्चयि को लार्ग टेबुलमा िाउुँको व्यवस्थापन गनुिहोस ्

अथाित् एक वा बढी कुसीहरू टाढा लैजानहुोस ् ि उनीहरूलाई कोिामा स्वतन्त्र रूपमा घमु्नका लार्ग पयािप्त िाउुँहरू 

सरु्नर्ित गनुिहोस ्। 

 
बनहरत वत श्रवण सम्बन्धी अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरूसुँि कतम िर्दता  

• तपाइहरूसुँग कसिी कुिाकानी गनुिह न्छ भनेि हिेेि वा र्वर्भन्न सञ्चाि र्वकल्पको बािेमा सोधेि इशािाहरू प्रयोग गिेि 

मार्नसहरूल ेकसिी सञ्चाि गछिन् भन्ने बािेमा थप जानकािी िाख्न सक्नुह न्छ श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका 

व्यर्क्तहरूले लेखन ओिको चाल, र्लर्खत ि साङ्केर्तक भाषाको प्रयोग गछिन ्। 

• नम्रतापवूिक आफ्नो हात उिाएि बोल्नु अर्घ व्यर्क्तहरूको ध्यान केर्न्द्रत गनुिहोस ्। 

• प्रस्ट रूपमा बोल्नहुोस ्वाट चढेको चलेको पढ्न मदत गनिका लार्ग मखु न छोप्नु अथवा खानेकुिोहरू नखानुहोस ्। 

• बर्हिा वा सनुाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको अथवा सनु्न नसक्न ेव्यर्क्तहरूलाई कोिामा बस्नको लार्ग 

उत्तम छ ि िाउुँको छनौट गनुिहोस ्। 

 
दृनष्ट नवहीि वत दृनष्ट सम्बन्धी अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरू सुँि कतम िर्दता  

• कोिामा िहकेा व्यर्क्तहरू ि आफ्नो परिचय र्दुँदा नाम भनेि परिचय र्दनुहोस ्तपाई बर्सिहकेो िाउुँ सद ैह नुह न्छ अथवा 

िाउुँ छोि्द ैह नुह न्छ भन ेव्यर्क्तहरूलाई भन्नहुोस ्केवल टाढा नजानुहोस ्।  



• तपाई कोिामा प्रवेश गद ैह नुह न्छ भने आफ्नो पर्हचान र्दनु होस ्अथवा परिचय र्दनहुोस ् वा प्रवेश गिे भन्ने जानकािी 

गिाउनुहोस ्। 

• यर्द अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरू नयाुँ िाउुँमा आइ पगु्नुभएको छ भन ेवहाुँहरूलाई कोिा वा समहूमा को छ भनी बताउन ु

ि वाताविणको बािेमा जानकािी गिाउनुहोस ्। 

• सहभागी व्यर्क्तहरूसुँग कुिा गदाि केही सम्बर्न्धत व्यर्क्तको नाम र्लएि बोलाउनुहोस ्। 

• व्यर्क्तहरूलाई सोध्नुहोस ्र्क यर्द वहाुँहरूको नयाुँ िाउुँमा जानका लार्ग सहयोग चार्हन्छ वहाुँ लाई सोध्नुहोस ्र्क कस्तो 

सहयोग हाले रुचाउनहु न्छ कर्तपय मार्नसहरूल ेकसिी जाने भनेि प्रस्ट रूपमा बताउन रुचाउुँछन् ि मार्नसहरूले तपाइल े

वहाुँहरूलाई मागिर्नदशेन गिी वा सुँगै जनालाई रुचाउुँछन् । 

• यर्द तपाइलाई कसैल ेशािीरिक रूपमा मागिदशिन गनि भर्नयो भन ेआफ्नो हात कुर्हनो भन्दामार्थ र्दनुहोस ्यस तरिकाल े

व्यर्क्तल ेतपाइलाई पछ्याउनका र्नर्म्त सर्जलो ह न्छ त्यसबाट अर्लकर्त पछार्ि सनि, घमु्न,  मार्थ वा तल पाइला चाल्न 

सर्जलो ह न्छ ।  आफ्नो गर्तलाई र्ढलो गनुिहोस ्। 

• यर्द तपाइलाई र्नदशेनहरू मात्र प्रदान गनि भर्नएको छ भने र्नर्ित गनुिहोस ्त्यसको दिूी जानकािी गिाउने,  व्यर्क्तले दायाुँ 

बायाुँ घमु्न ुपने छ वा छैन भन्ने बािेमा प्रस्ट बताइ र्दनुहोस ्। 

• यर्द कुन ैव्यर्क्तले उनीहरूलाई सहयोग गनि घिपालवुा जनावि जस्तै कुकुि र्बिालो प्रयोग गछिन् भने त्यसता जनाविलाई 

र्वचर्लत नगनुिहोस ्अथवा घणृा नगनुिहोस ्। 

• यर्द तपाइले श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग गद ैह नुह न्छ भने त्यसमा दखेाइएका सबै र्चत्र वस्तुर्स्थर्तको बािेमा वणिन गनुिहोस ्। 

 
बोल्िे समस्यत भएकत व्यनिहरूसुँि कतम िर्दता  

• तपाइले सहभागी व्यर्क्तलाई सोध्न सक्नुह न्छ र्क उसले कसिी कुिाकानी गनि रुचाउुँछ कसैले लखेेि कसै कसैले र्चत्रहरू 

कोिेि कुिा गनि रुचाउन सक्छन् । 

• मैल ेबुर्झन भन्न ुिीक ह न्छ व्यर्क्तलाई उनीहरूको कुिा दोहोयािउन सोध्नहुोस ्ि त्यसपर्छ तपाइुँल ेयसलाई सहज रूपमा 

बुझ्नु भएको छ र्क छैन भनेि जाुँच्नका लार्ग उनीहरूलाई रे्रि प्रश्न गनुिहोस ्। 

• एक व्यर्क्त वाक्य अथवा एउटा शब्दमा कुिा समाप्त नगनुिहोस ्उनीहरूलाई आरै् बोल्न आफ्नो भावना व्यक्त गनि समय 

र्दनुहोस ्। 

 

संज्ञतितत्मक वत बौनद्धक अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरू सुँि कतम िर्दता  

संज्ञानात्मक वा बौर्द्धक अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूले बुझ्न र्सक्न ि सम्झन कर्िनाइ अनुभव गनि सक्छन् ति हामी कसिी काम 

गछौं ि हामील ेप्रयोग गने गर्तर्वर्धहरू र्वर्धहरू सहभागी यसका लार्ग सक्षम छन् भनी सरु्नर्ित गनि पवूि मलू्याङ्कन गनि सक्छौं । 

• स्पि ि सिल भाषा प्रयोग गिी छोटो वाक्यमा कुिाकानी गनुिहोस ्जानकािी साझा गनुि होस ्वा एक पटकमा एक  र्चज 

बािेमा प्रश्न गनुिहोस ्अथवा एउटा मध्ये र्वषयवस्तु जोिेि कुिा गनुिहोस ्। 

• तपाइको प्रश्नको उत्ति र्दन केही समय र्दनुहोस ्अथवा तपाइल ेपवूि र्नदशेन र्दनहुोस ्जनु कुिा तपाइले दोहयािउनु भन्दा 

अगार्ि यर्द तपाइलाई दोहोयािउन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने एकटक दोहयािउनुहोस ्यर्द यसले काम गदनै भने र्िक 

शब्द प्रयोग गिेि रे्िी बुझाउने अथवा दोहयािउन ेप्रयास गनुिहोस ्। 

• बौर्द्धक अपाङ्गता भएका मार्नसहरूलाई प्रश्न सोध्न र्दनुहोस ्उनीहरूलाई बोल्न हताि नगनुिहोस ्सोचेि र्वचाि गिेि 

र्वस्तािै बोल्नका लार्ग समय उपलब्ध गिाउन ुहोस । 

• कुनै पर्न समयमा एक व्यर्क्त मात्र बोर्लिहकेो छ भनी सरु्नर्ित गनुिहोस ्। 

• कुनै पर्न कुिा गनिका र्नर्म्त सहज वाताविण तयाि गनि शान्त वाताविणको र्नमािण गनुिहोस ् जसको कािणले बाह्य 

अप्ि्यािाहरू कम गिी सञ्चाि प्रभावकािी ह नसक्छ । 

 



ज्येष्ठ ितिररकहरू, अपतङ्िर्त भएकत व्यनिहरू, वृद्ध व्यनिहरू र अपतङ्िर्त भएकत ज्येष्ठ ितिररकहरूलतई 

आपर्कतलीि र्यतरी र मूल्यतङ्किमत संलग्ि िरतउि र समतवेिी मतिवीय प्रनर्नियतको बतरे थप जतिकतरीको लतनि 

कृपयत र्लको नलन्क हेिुाहोस:्  

 

• Inter-Agency Standing Committee (IASC), Guidelines on Inclusion of Persons with 

Disabilities in Humanitarian Action, (2019) 

• Age and Disability Capacity Program, (ADCAP), Humanitarian inclusion standards for 

older people and people with disabilities, (2018) 

• Humanity and Inclusion, Inclusive Disaster Risk Reduction, (2017) 

• UNRWA, Disability Inclusion Guidelines, 2017.  

• HelpAge International, Ensuring inclusion of older people in initial emergency needs 

assessments, (2012) 

• HelpAge International, Older people in emergencies: identifying and reducing risks 

(2012) 

• HelpAge International, Health interventions for older people in emergencies (2012)  

• HelpAge International, Protection interventions for older people in emergencies, 

(2013) 

• HelpAge International, Protecting older people in emergencies: good practice guide, 

(2012) 

 

 

 

 

 

   

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/3859/attachments/original/1573584572/iasc_guidelines_on_the_inclusion_of_persons_with_disabilities_in_humanitarian_action_2019_web.pdf?1573584572
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/3859/attachments/original/1573584572/iasc_guidelines_on_the_inclusion_of_persons_with_disabilities_in_humanitarian_action_2019_web.pdf?1573584572
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/3859/attachments/original/1527777024/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabilities.pdf?1527777024
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/3859/attachments/original/1527777024/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabilities.pdf?1527777024
https://www.hi-us.org/inclusive_disaster_risk_reduction
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/disability_inclusion_guidelines.pdf
https://www.helpage.org/download/50d1c03fcfec4
https://www.helpage.org/download/50d1c03fcfec4
https://www.helpage.org/download/50f40327cd6b1
https://www.helpage.org/download/50cb2e743baf7
https://www.helpage.org/download/5177e7077e85d
https://www.helpage.org/download/4f2bcb851f1b4
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