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Inclusive Community Preparedness for Sexual and Reproductive Health in Nepal 

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 ि सेवामानपुगेकासमुदायलाईयौनतथाप्रजननस्वास््यसेवाहरूउपलब्धगिाउनेकामगदिछ
।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। 



नेपालमा यौन तथा प्रजनन्   स्वास््यका लागि समावेशी सामुदागयक तयारी 

“कसैलाई पगन पछागि छाि्नुह ुँदैन। सबैको गहतका लागि सबै गमलेर काम िनुुपछु।” 

पररचय र पररयोजनाको पृष्ठभूगम

नेपाल प्राकृतिक प्रकोप जस्िै बाडी पतिरो भकूम्प खडेरी वनडडेलो लगायिका तवतभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उच्च जोतखममा रिकेो छ 1 

।   सन ्२०१५ मा नेपालमा गएको तवनाशकारी ठूलो भकुम्पल ेठूलो क्षति सँग ैिजारौंको ज्यान तलयो । सन् २०१९ मा बाढी र पतिरोल े

१०० भन्दा बढीको ज्यान तलयो र ६०,००० भन्दा बढी घरिरु ध्वस्ि वा क्षति परु् यायो 2 ।  िालैका मतिनािरुमा नेपालले तवश्वव्यापी 

COVID-19 को मिामारीको पषृ्ठभतूममा बाडी र पतिरो लगायिका अन्य प्राकृतिक प्रकोपका घटनािरू समेि सामना गरेको छ3 । 

अझ ब्यापक रूपमा िनेे िो भने नपेाल जलवाय ुसम्बन्धी प्रकोपका लातग अत्यन्ि उच्च जोतखममा रिकेो छ– जलवाय ुपररवितनले 

तवकासोन्मखु दशेिरुमा असमान प्रभाव पाने क्रम वतृि िुनछे 4 ।  यो राम्रोसँग दस्िावेज गररएको छ तक तवपदकालीन अबस्थाले गरीब र 

सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रिकेा समदुायको यौन िथा प्रजनन स्वास््य आबश्यकिा र जोतखममा रिकेा ,अपाङ्गिा भएका व्यतििरू 

र  ज्येष्ठ नागररकिरुका लातग असमान प्रभाव पाछत। यौन तििंसा, शोषण र दबु्यतविारको जोतखम बढ्दो क्रममा रिकेो छः तवपदका कारण 

िुने सामातजक र सिंरचनात्मक सियोग प्रणालीको पिन अथवा तवघटनको कारण मतिला र तकशोरीिरुमा लैङ्तगकिामा आधाररि तििंसा, 

अतनतिि गभतधारण, असरुतक्षि गभतपिन, एचआएभी लगायि यौन प्रसाररि सिंक्रमणको उच्च जोतखममा छन् जसको कारण 

तवपदको  बलेा यसबाट  उच्च मतृ्यदुरको सामना गदतछन्।   

समदुायल ेतवपद जोतखमको मलू्याङ्कन गरेर समदुायको आवश्यकिा र क्षमिाको पतिचान गरेर र स्वास््य प्रणाली, स्वास््य सेवािरूमा 

रिकेा खाडललाई सम्बोधन गने कदम चालरे तवपदक्ो लातग ियारी गनत सक्छन् ।  तवपद ियारी र तवपद जोतखम व्यवस्थापनले मानवीय 

ससु्वास््य प्रतक्रयालाई बतलयो बनाउन सक्छ जसअन्िगति यौन िथा प्रजनन स्वास््यको लातग नकारात्मक स्वास््य पररणामलाई कम 

गनत र समदुायलाई लतचलोपनबाट सियोग जटुाउन मद्दि गदतछ ।   

नेपालमा तवपदक्ो चक्रीय प्रकृति, जलवाय ुपररवितनको बढ्दो खिरा र चरम मौसमी घटनाका कारण पवूतियारी आवश्यक छ । नपेाल 

सरकारले  तवपदको पवूतियारी र तवपद ्जोतखम व्यवस्थापनलाई प्राथतमकिाका रुपमा पतिचान गरेको  भएपतन नेपाल पररवार तनयोजन 

सिंघ र मतिला शरणाथी आयोगद्वारा सिंचातलि २०२० स्कोतपङ् अभ्यासले स्थानीय ििमा पवूतियारी र तवपद ्जोतखम व्यवस्थापनमा 
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Reference Handbook, August 2017.

2 
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 German Watch, Global Climate Risk Index 2021, 21 January 2021.
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भएका मित्वपणूत कमीिरुको पतिचान गरेको छ । स्िर तवशे्लषण, अवरोधिरु, अपाङ्गिा भएका व्यतििरु र अन्य ऐतििातसक रूपमा 

पछातड पाररएका  समिुिरु समिेको सिभातगिामा यो कायत सञ्चालन गररएको छ  । 

 

प्रभावकारी तवपद व्यवस्थापन ियारी गदात समदुायका सदस्यिरुलाई उनीिरूको तलङ्ग, उमरे, अपाङ्गिाको तस्थति, जाति वा जािीय 

भावना, यौन झकुाव, लैङ्तगक पतिचान वा अतभव्यति वा धमतको पवाति नगरी उनीिरूको तवतवधिामा समावेश गनतमा तनभतर गदतछ । 

ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको तवपद जोतखम न्यनूीकरण, तवपद जोतखम व्यवस्थापनका नीतििरु, बैठकिरुको 

तवकास सतिि मलू्याङ्कन र पवूतियारी योजनाबाट तनरन्िर बतन्चि छन्  । यसले उनीिरूको तवतशष्ट आवश्यकिा र प्राथतमकिािरुलाई 

सम्बोधन नगन ेमात्र िोइन यसल ेसमदुायलाई उनीिरूको फरक ज्ञान तबशेषज्ञिा र निेतृ्वबाट समिे बतञ्चि गदतछ । 

 

यस पररयोजनामा नपेाल पररवार तनयोजन सङ्घ, नपेाल अपाङ्गिा मतिला सिंघ, ज्येष्ठ नागररक िरेचार समाज र मतिला शरणाथी आयोग 

ले तवपद पवूतियारीका लातग उनीिरुका यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवाका आवश्यकिा र प्राथतमकिाका बारेमा थप जान्न ज्येष्ठ नागररक 

र अपाङ्गिा भएका व्यतििरु सङ्घको साझेदारीमा सिभातगिामलूक अनुसन्धान कायत गरेको छ । अनुसन्धानमा प्रश्निरु समावेश छन ्।   

• नेपालका जेष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको तवपद अवस्थामा पतन यौन िथा प्रजनन स्वास््यको आवश्यकिा र 

प्राथतमकिािरु के के छन ? 

• सामदुातयक स्िरमा तवपद ियारीमा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समावेशीकरण र सिभातगिामा के 

अवरोधिरु अथवा वाधकिरु िुन्छन्? 

• ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूल ेथप समावेशी मानवीय कायत सतुनतिि गनत सामदुातयक स्िरको लङ्ैतगकिा र 

यौन िथा  प्रजनन स्वास््य सम्बन्धी ियारी प्रतितक्रया र ररकभरीलाई कसरी निेतृ्व गनत सक्छन् ? 

 

यस प्रतिवेदनल ेसामदुातयक स्िरमा तवपद ियारी गतितवतधिरूमा समावेशी, अपाङ्गिा भएका व्यतििरु र ज्येष्ठ नागररकिरूका लातग 

पिुचँ योग्य तिनका आवश्यकिा र प्राथतमकिािरु प्रति उत्तरदायी छन् भनी सतुनतिि गनत पररयोजनाका मखु्य तनश्कषतिरु सम्बतन्धि 

तसफाररसिरू र तनदशेनिरूको तववरण समावेश गररएको छ । 

 

साझेदारिरुले सामदुातयक स्िरमा यौन िथा प्रजनन स्वास््यको ियारीका लातग अवतस्थि टुलतकटलाई बतलयो बनाउन मखु्य अनुसन्धान 

र तसफाररसिरू पतन आकतषति गरे : सिजकिात तनदतेशका, सामदुातयक लतचलोपन तनमातण गनत क्षमिा र आवश्यकिा मलू्याङ्कन 

उपकरणसतिि यौन िथा प्रजनन स्वास््य र तलङ्गका लातग  सामदुातयक ियारी  गनत । यी उपकरणिरू २०१४ मा मतिला शरणाथी 

आयोगद्वारा तवकास गररएको तथयो र नपेाल पररवार तनयोजन सङ्घसँग साझेदारीमा २०२० मा अध्यावतधक गररएको तथयो । 

समदुायिरुलाई उनीिरूको यौन िथा प्रजनन स्वास््य लङ्ैतगक आवश्यकिािरू र स्रोििरू पररचालन गनत तवपद ियारी गतितवतधिरु 

सञ्चालन गनत, कायत  योजना  तवकास गनत, सँग ैकाम गनत र सियोगी िनुेछ ।  साझेदारिरुल ेमखु्य तनष्कषतिरु तसफाररस पतन गरे ।  सरुुवाि 

मागततनदशेन तवकास गनतका लातग सिंस्थािरू र कायतक्रमका कमतचारीिरूलाई यी उपकरण, योजना व्यवतस्थि गनतका लातग, प्रयोग गनतका 

लातग चरण बि मागतदशतन गनतका लातग जनु समावेशी र  ज्येष्ठ नागररक  अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको समावेशी र पिुचँ योग्य छन् ज्येष्ठ 

नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको सङ्गठन OPDs सियोग िुन ेछ । 

 

 



गवगि र सीमाहरु  

अनसुन्धान पररयोजनाको समग्र लक्ष्य नेपालमा बसोबास गने जेष्ठ नागररक अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको यौन िथा प्रजनन स्वास््यको 

आवश्यकिा र प्राथतमकिा बुझ्नु तथयो : सिजकिात, तनदतेशका, सामदुातयक लतचलोपन तनमातण गनत क्षमिा, आवश्यकिा मलू्याङ्कन 

उपकरणसतिि यौन िथा प्रजनन स्वास््य र तलङ्गका लातग सामदुातयक ियारी ऐतििातसकरुपमा पछातड पाररएका  जनसिंख्यािरु समावेश 

छन् । अध्ययनले कायत पतुस्िका गतितवतधिरु समिू छलफल र तवशे्लषण सत्रिरूको रुपमा गणुात्मक सिभातगिामलूक अनुसन्धान प्रकृया 

िय गर् यो। अनुसन्धानका लातग नतैिक स्वीकृति िले्थ तमतडया  ल्याबिरुबाट प्राप्त गररएको तथयो । 

 

उपकरण गवकास  

अनुसन्धान उपकरणिरूमा कायत पतुस्िका गतितवतध र समिू छलफल तनदतेशकािरू समावेश तथए।  WRC, FPAN, NDWA, and 

SCCS ले कायत तसकाइ अनुसन्धान योजना र सिभातगिा मलूक अनुसन्धान उपकरणिरूको तवकास गनत सिकायत गरे। अनुसन्धानको 

लक्ष्य उद्देश्य अनुसन्धानका प्रश्निरू ियार गनत यिुरूपमा धरैे पटक छलफल प्रकृयाबाट िय भएको तथयो।  ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा 

भएका व्यतििरूसँग समावेशी अनसुन्धानको लक्ष्यलाई मिूतरूप तदन ध्यान राख्द ैसाझेदारिरूले ि्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अनुसन्धान 

गतितवतधिरूको सम्भातवि िररका, प्रतक्रया र तवतधिरूमा तवचार गरी सम्बतन्धि ि्याङ्क सङ्कलन गररएको तथयो । गतितवतध कायत 

पतुस्िका ियार गदात साझेदार सिंस्थािरूबाट धेरै पटक पषृ्ठ पोषण र पररमाजतन गरी अतन्िम रूप तदइएको तथयो । अनुसन्धान गतितवतधिरूको 

सम्भाव्यिा, समावेतशिा र समतवकास अनुसन्धान प्रश्नको जबाफ तदन, सिभागीिरूको जानकारी प्राप्त गनत सतजलो बनाउन तवशेष ध्यान 

तदइएको तथयो कायतक्रमिरूको समिू ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको लातग समायोजन गररएको तथयो ।  

  

िातलका १ कायत पतुस्िका गतितवतध सारािंश  

िगतगवगिको नाम िगतगवगिका उदे्दश्यहरु िगतगवगि गववरण 

यो समदुाय कस्िो दतेखन्छ? तवपद ् ियारी र प्रतितक्रयाको लातग 

व्यतििरूल े जानकारी र समथतन किा ँ बाट 

पाउँछन् भनेर बुझ्न 

 

सामदुातयक रेखाङकरण: सिभागीिरुलाई उिािँरूको 

सञ्चारको नक्सा कोनत र वा िरुलाई सियोग प्राप्त गन े

ठाउँिरु र तवपिपतछको पिुचँ गनत गाह्रो िुन े

ठाउँिरूको सिंकेि गनत आग्रि गन े 

िपाईको समदुायमा के के 

िुनछ ? 

सामदुातयक गतितवतधमा भाग तलदँाका 

अनुभविरूको बुझाइ यौन िथा प्रजनन 

स्वास््य सेवामा पिुचँ र तवपद ्प्रतितक्रया बारे 

ितस्वरको व्याख्यान: सिभागीिरूले धरैे ितस्वरिरू 

वणतन गनत र उनीिरूसगँ त्यस्िो अनुभविरू छन ्भन े

व्याख्या गनत आग्रि गरे  

िपाईको कथा आकतस्मक तवपिको अनभुविरू बुझ्न 

 

कथा भन्न े: सिभागीिरूलाई तवगिको प्रकोप तवपद ्

को समयमा भएको अनुभवका आधारमा कथा लेख्न 

आग्रि गररयो जिाँ विाँिरूल ेप्राप्त गरेका जानकारी 

सेवा-सतुवधा सचूनािरूको बारेमा लेख्नुभएको छ  

सियोगको तटपोट तवपिपतछ िुरुन्ि आवश्यक पने व्यतिगि 

सामदुातयक स्िरका स्रोििरू सीपिरू र 

सम्पतत्तिरूको पतिचान गनत 

 

कथा : सिभागीिरूले एक विृ व्यति वा अपािंगिा 

भएका व्यतिलाई उनीिरूल े तबपद समयमा 

उनीिरूलाई कसरी मद्दि गनत सक्छन् भनरे वणतन गनत 

एउटा पत्र लेख्न आग्रि गरे 
 



िपाइलाई के ियार गन े

आवश्यकिा छ ? 

प्राकृतिक प्रकोपको लातग व्यतिलाई के 

ियार िुनपुछत भन्ने धारणा पतिचान गनत 
 

रेखातचत्र : सिभागीिरुल े प्राकृतिक प्रकोपको 

तवपदको सामना गनत लातग ियार भएका ज्येष्ठ 

नागररक वा अपािंगिा भएका व्यतििरु को तचत्रण गनत 

आग्रि गररयो  

COVID-19 को समय रेखा COVID-19 को मिामारीको समयमा प्राप्त 

अनुभव चनुौिी र स्रोििरू बारे बुझ्न  

समय रेखा: सिभागीिरूलाई जनवरी २०२० दतेख 

िाल सम्मका मखु्य घटनािरूको समय िातलकामा 

भनत आग्रि गरीयो जसबाट विािँरूल े गनुत भएको 

अनुभव गरेका चनुौिीिरु र गरेको अनुभव बारे लेख्न 

लागईयो 

लैङ्तगकऽ यौन िथा प्रजनन 

स्वास््य आवश्यकिािरुको 

प्राथतमकरण  

तवपद ्अतघ, तवदक्ो समयमा र तवपद ्पतछको 

समयमा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका 

व्यतििरूका प्रमखु यौन िथा प्रजनन 

स्वास््य आवश्यकिा र प्रथतमकिा पतिचान 

गने  

श्रेणीकरण: तवपदको समयमा र तवपद ् पतछको 

समयमा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएमा 

व्यतििरूका यौन िथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्धी िीन 

वटा आवश्यकिािरू वा सेवािरू चयन गनत आग्रि 

गररयो    

कायतपतुस्िका गतितवतधिरूका अतिररि कायतपतुस्िका गतितवतधिरू परुा गने सिभागीिरूबाट थप जानकारीिरू प्राप्त गनत समिू छलफल 

तनदतेशकाको तवकास गररएको तथयो र कायातन्वयन प्रतक्रया सम्बन्धी अनुसन्धान प्रश्निरूको जबाफ तदन मखु्य अन्िरमात्र तनदतेशका समेि 

ियार गररएको तथयो ।     

 

सहभागिहरुको भनाु तथा त्याङ्क सङ्कलन  

उद्देश्य पणूत गनतका तनतम्ि नमनुा प्रतितनतधिरु छनौट गररयो उनीिरुबाट तलएको जानकारी अध्ययनको उद्देश्य अनुसार सचुना प्रातप्त िुन े

तनक्योल गररयो । सिभागीिरु सँग एक्ल ैवा सातथ,  पररवारका सदस्य वा NDWA वा SCCS का प्रतितनतधिरूको सियोगमा तलतखि 

गतितवतधिरु परुा गररयो । NDWA and SCCS ले कुल ३५ जना योग्य सिभागीिरूको पतिचान गनुतभयो र पतिचान भएका 

सिभागीिरूको रुतच मलू्याङ्कन गनत प्रत्येक व्यतिसँग सम्पकत  गररयो । कुल ३५ जना सिभागी छनौट गररएका मध्ये २६ जना व्यतििरु 

अध्ययनमा सिभागी िुन सिमि िनुुभयो जसमा NDWA वा SCCS ले कायतपतुस्िका प्रत्येकको िािमा पयुातउन ुभयो र सबै जनासँग 

मौतखक  ससुतूचि सिमति तलनभुयो । सिभागीिरुलाई कायतपतुस्िका गतितवतध परूा गनत १० तदनको समय तदएको तथयो जनु अवतधमा 

NDWA र SCCS का प्रतितनतधिरु कुनपैतन गतितवतधिरूको प्रश्निको जवाफ तदन सियोग गनत सधै उपलब्ध िुन ुभएको तथयो । 

सिभातगिरू आफैं ले उि गतितवतध परुा गनत असमथतिा भएको ले गतितवतध परूा गनत अन्य व्यतििरूको सियोग तलनु भएको तथयो ।  

कायतपतुस्िकाका  गतितवतधिरु परूा गररसकेपतछ सिभागीिरूलाई समिू छलफलको लागी आमतन्त्रि गररयो । जम्मा चारवटा समिू 

छलफल आयोजना गररयो जसमा दईुवटा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूसँग र १ वटा जेष्ठनागररक मतिलािरुसँग र १ वटा जेष्ठ नागररक 

परुुषिरूसँग । नपेाल पररवार तनयोजन सिंघबाट प्रतशतक्षि सिजकिातिरु द्वारा नपेातलमा समिू छलफल कायतक्रम सञ्चालन गररएको 

तथयो।   

 

 

 



तागलका २:  अध्ययनमा सहभािीहरूको जनसाङ्गिक गववरण  

 सहभािी सखं्या 

उमेर  

१९-२९ २ 

३०-५९ ११ 

६०-७४ १० 

७५ वषत भन्दा मातथ  ३ 

गलङ्ि  

पूरूष ६ 

मतिला २० 

अपाङ्िता   

िनेत समस्या िुने  ४ 

सुन्ने समस्या भएको  २ 

तिडडुल गनत समस्या  १० 

 
गवशे्लषण 

NDWA र SCCS का प्रतितनतधिरु साथै तबपद ियारी र समावेशीको क्षते्रमा काम गने तवशेषज्ञिरुको सतिि प्रमखु सरोकारबाला 

व्यतििरु सँग शङ्ृखलाबि रुपमा सि तवशे्लषण गतितवतध सञ्चालन गररएको तथयो। कुल ११ सिभागीिरुले िीन अलग-अलग सत्रमा 

सि तवशे्लषण कायतमा भाग तलएका तथए ।  गतितवतधिरूको सि निेतृ्व WRC र FPAN ले गरेका तथए र छनौट गररएका कायतपतुस्िकाका 

गतितबतधिरु र छलफल का मखु्य तवषयवस्िुिरूलाई ट्रास्क्राईभ गररएको तथयो । गतितवतधिरूमा सिभागीिरुले ि्यािंक बाट उदयमान 

तवषय वस्िुिरुको पतिचान गनत र CCNA टुलतकट र पाठ्यक्रममा सिंशोधनिरु को लातग तसफाररस गनुत भएको तथयो । 

 

सि तबशे्लषन गतितवतधिरु पछ्याउँद ैपतिचान गररएका तवषय वस्िुिरुमा आधारमा कोड बुकको तवकास गररयो । िी कोड बुकिरुल े

डि्यािंकको समिूलाई स्विन्त्ररुपमा कोतडङ गररयो कोतडङ को िलुना गरेर कोड बुकमा समायोजन गररयो ।  सिंसोतधि कोडबुक र सब ै

कायत पतुस्िका रु समिु छलफलिरु र सितवशे्लषणका गतितवतधिरु लाइ कोतडङ गररयो । मखु्य तनष्कषतिरु ३ कोडिरु को सिकायतमा 

पतिचान गररएको तथयो ।  

 

प्रमुि गनष्कषुहरू 

गवपदका अनुभव 

सिभागीिरूलाई प्रकोप र मानवीय प्रकोपको अनभुविरू प्रतितबतम्बि गनत भतनएको तथयो धेरै सिभागीिरूले २०१५ को मिा भकूम्प 

Covid-19 मिामारी पतछका आफ्ना अनभुविरू छलफल गनुतभयो । 

भकूम्पका बारेमा छलफल गदात सिभागीिरूले तवपदको पवूत ियारी र यौन िथा प्रजनन स्वास््य सतििको तवपद ्पतछ मानवीय प्रतितक्रयामा 

ठूलो कमी कमजोरी भएको जानकारी गराउन ुभयो । सिभागीिरूल ेमानवीय प्रतितक्रयामा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतिलाई 

प्राथतमकिामा रातखएको छैन भन्न ेकुरा पतन प्रकाश पानुतभएको छ । सिभागीिरूले जाचँ सेवािरू उपलब्ध तथए िर िी सेवािरू ज्येष्ठ 

नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका लातग पिुचँ योग्य तथएनन् वा तितनिरूका आवश्यकिािरू प्रति उत्तरदायी तथएनन् भनरे 

बिाउनभुयो ।  अपाङ्गिा भएका व्यतििरूल ेअपाङ्ग भएका व्यतििरूमा केतन्िि कायतक्रम र सेवािरूको अभाव रिकेो तटप्पणी 

गनुतभएको छ ।  



ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूले भकूम्पको समयमा र त्यस लगतै्त  तिडँडुल अथवा वरपर जाने कुरा सम्बतन्धि 

चनुौिीिरूलाई मखु्य रूपमा प्रस्ििु गनुतभएको छ । सिभागीिरूले तिडँडुल सम्बन्धीको समस्या िो वा दृतष्ट कमजोरीका कारण भवनिरू 

बाट भाग्न असमथत भएको र भग्नावशेष क्षतिग्रस्ि वा नष्ट भएका सडकिरूबाट उनीिरूको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पाने कुरालाई 

मित्वपणूत रूपमा ररपोटत गनुतभएको छ । त्यस समयमा धेरै घर िथा भवनिरू क्षति भएका तथए र मातनसिरू लामो समयसम्म रिकेा 

भवनिरूमा पतन बस्न असमथत अथवा असरुतक्षि मिससु गरेका तथए । त्यस समयमा पालिरू िुरुन्ि उपलब्ध तथएनन ्र मातनसिरू  बातिर 

खलु्ला स्थानमा सतु्न, बस्न बाध्य तथए जसले ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका मातनसिरूका सरुक्षा िथा आधारभिू आवश्यकिामा 

परुा गने कुरामा तवशेष चनुौिी खडा भएको तथयो । 

सिभागीिरूले उनीिरूसँग खाद्यान्न औषतध, सरसफाइका सामग्रीिरू आपिूी कपडा र कम्बलिरूका आधारभिू आवश्यकिा पतूित 

नभएको र मानवीय सिायिाको तविरणमा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई समावेश नगररएको बिाएका छन् । धेरै 

सिभागीिरूल ेतवपिको बारेमा उपलब्ध जानकारी र उपलब्ध सेवािरू सतिि मानवीय प्रतिकायतको लातग व्यवस्थापनमा अभाव रिकेो 

जानकारी गराउनुभएको छ । भकूम्पले दरूसञ्चार अथवा आम सञ्चार प्रणालीमा व्यापक क्षति परुाइएको छ जसले तवपदको समयमा  

सञ्चार प्रयासमा थप अवरोध भएको  सिभागीिरूल ेररपोटीङ् गररएको तथयो िर जिाँ जानकारी उपलब्ध तथयो त्यो दृश्य श्रवणको 

कमजोर भएका अथवा श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको लातग पिुचँ योग्य तकतसमको सचूना प्राप्त तथएन ।  

सिभागीिरूले यो पतन जानकारी गराउनु भयो, पतिलो ि व्यतििरूलाई  सरुतक्षि आश्रम उपलब्ध अथवा बस्ने ठाउँ उपलब्ध भएन भन े

उपलब्ध भएका स्थानिरू पतन तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको लातग पिुचँ योग्य तथएनन् । त्यसैल ेउनीिरूको सरुक्षा 

अभाव भएको बिाएका छन ् । सिभागीिरूले यो पतन जानकारी गराएका छन ्तक ज्येष्ठ नागररक  मतिलािरू र अपाङ्गिा भएका मतिला 

िथा तकशोरीिरूले आश्रय स्थलमा नै  यौन  दवु्यतविार र शोषणको समेि सामना गरेका तथए ।  

अपाङ्गिा भएका व्यतििरूले भकूम्पपतछ आफ्ना पररवारका सदस्यिरूबाट र अन्य व्यतििरूबाट समेि दवु्यतविार भेदभाव अनुभव 

गरेको ररपोटत गरेका छन् । पररवारले अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई पररवारमा सियोग गनत योगदान तदन नसकेको मा उनीिरूलाई 

बोझको रूपमा िने ेगरेको बिाएका छन ्।अतिले भकूम्प पतछ िी धेरै तकशोरीिरू र मतिलािरूले जीतवकोपाजतनमा भाग लीन नसकेको 

कुरा उल्लेख गरे त्यस कारणल ेगदात उनीिरूलाई पनुर ्स्थापनामा सिभागी िुन बाधा भएको तथयो ।  

COVID-19को महामारीको समयमा भएका अनुभवहरू  

धेरै सिभागीिरूले कायत पतुस्िका र समिू छलफलमा COVID-19 बाट भएका अनुभविरू र धारणािरू साझा गनुतभएको छ।  तवश्वका 

धेरै दशेिरूमा जस्ि ै नपेालमा पतन र यसको समयमा भएको लगाउन प्रतिबन्ध र अवरोधल े नपेालमा गतिरो प्रभाव पारेको छ । 

सिभागीिरूले नकारात्मक आतथतक प्रभाविरूका कारणले मातनसल ेकाम गनत असमथत भएको,  ऋण तिनुतपने खाना र औषतधिरू प्राप्त 

गनत सक्षम नभएको सम्बतन्धि अनभुविरू बिाउनभुएको छ ।  

धेरै सिभागीिरूल े covid-19 मा भएका अनुभविरू बिाउनुभयो जसमा एक्लोपना को मिससु गनुतभएको छ । तवशेषगरी  ज्येष्ठ 

नागरकिरूका लातग तचन्िा बाट धेरै ग्रतसि िनुु भएको तथयो । धेरै सिभागीिरूले स्वास््य सरुक्षा घर पररवार आफन्िजनिरु को स्वास््य 

सरुक्षा चनुौिी स्िर उच्च रिकेो जानकारी गराउनुभएको छ । धेरै सिभागीिरूल ेशोक र साथीलाई र पररवारको तबछोडको अनभुव 

गनुतभएको छ यसरी  ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएको व्यतििरूको मानतसक स्वास््य समस्या,  सामातजक स्वास््यमा नकारात्मक 

प्रभाव पारेको दतेखन्छ ।  



COVID 2019 समयमा धेरै व्यतििरूलाई अस्पिाल भनात गनुतपने दतेखएको तथयो िर अस्पिालिरूमा भनातको लातग बेडिरू उपलब्ध 

तथएन र उपलब्ध भएका ठाउँिरूमा पतन िरेचाि पयातप्त मात्रामा भएको तथएन सिभागीिरूल ेररपोट गरेकी धेरै अवस्थामा मातनसिरूल े

सबैको स्यािार गनत सक्षम छैनन ्र सबै अस्पिाल स्वास््य सेवा प्रदान गनत तनःशलु्क तथएनन ्भन ेत्यसमा पतन धेरै धनरातश खचत गनुत परेको 

तथयो ।  

उल्लेख्य रूपमा सिभागी ज्येष्ठ नागरकिरूल ेतनयतमि स्वास््य सेवाको पिुचँ मा निुदँा उच्च रिचाप मधमुेि लगायिका अतधकिम 

अतधकिम स्वास््य समस्या तनम्त्याएको छ । धेरै सिभागीिरूले मिामारीको समयमा मित्वपणूत  मातनएको  औषतधिरू उपलब्ध तथएनन्।  

उि बस्िु केिी मात्रामा उपलब्ध भएपतन धेरै धनरासी खचत गनुतपने अथवा मिगँो मात्र ैउपलब्ध तथयो ।  

पतिलेका तवतभन्न तवपद ्जस्िै सिभागी अथवा व्यतििरूले आतधकाररक व्यतििरूबाट कोरोना भाइरस मिामारी र सावतजतनक स्वास््य 

सेवा र त्यसको उपलब्धिा बारेमा पयातप्त जानकारी प्राप्त गनत सकेनन ्। धेरै सिभागीिरूल ेमिामारीको  सरुुको समयमा भ्रम अतनतिििा 

अतधक भएको वणतन गरेका छन ्। जब भाइरसको बारेमा जानकारी अझै धेरै सीतमि तथयो गलि अवधारणा सचूनािरू व्यापक रूपमा 

समाजमा फैतलएको तथयो । यद्यतप सिभागीिरूले पतछल्लो समयमा सचूना जानकारी प्राप्त गने कुरामा सधुार भएको अनुभव गरेका तथए। 

सिभागीिरूले इन्टरनेट, सामातजक सञ्जाल, एफएम रेतडयो, टेतलतभजन माफत ि मिामारी र जनस्वास््यका उपायिरूको बारेमा ि मात्रामा 

जानकारी पाउन सफल भएका तथए ।  

COVID 19 बाट धेरै मातनसिरू तबरायौं भएको मतृ्य ुदर बतढरिकेो जोतखम पणूत अवस्थाका बाबजदु पतन िरेे सिभागीिरूले खोप प्राप्त 

गनत धेरै तढलाइ भएको मिससु गनुतभयो सिभागीिरूले पतन खोजका लातग अपाङ्ग भएका व्यतििरूलाई प्राथतमकिा नतदएको तवषयमा 

कुरा उठाउनभुएको छ । खोपिरू उपलब्ध तथए धेरै सिभागीिरूल ेलामो लाइन बस्नु परेको जनु तवशेषगरी ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा 

भएका व्यतििरूको लातग उि प्रावधान धेरै चनुौिी पणूत रिकेो व्याख्या गनुतभएको छ । 

अपाङ्गिा भएका सिभागीिरूल ेमिामारीको समयमा स्वास््य सेवामा पिुचँ गनत,  स्वास््य सेवा प्राप्त गनत उच्च तकतसमको अवरोध 

रिकेो अनभुव गरे ँर COVID- 19 को मिामारीको समयमा त्यसका लातग चातलएका सरुक्षामा उपायिरूमा बतिष्कृि भएको अनुभव 

गररयो भनेर  सिभागीिरूले व्यि गरे ।  त्यस समयमा स्वास््य प्रणालीसँग को उनीिरूको सामान्य अनभुवमा तवपद ्प्रतितक्रया सँग मले 

खानगेरी एक सिभागीले भनेका छन् । 

“गवशेषिरी गवपदको समयमा सेवा प्रदायकहरू हामीलाई उपचार िनु बढी िराएको र असहज भएको पाइयो यो । 

अपाङ्िता नभएका मागनसहरूको तुलनामा उनीहरूले हामी लाई सेवा िनु आवश्यक भन्दा पगन अगतररक्त प्रयास 

आवश्यक भएकोले कारणले पगन ह नसक्छ” । 

यद्यतप covid-19 को समयमा सिभागीिरूको अनुभवले मानवीय सिायिा प्रदान गनत र उनीिरूको समदुायलाई समथतन गनत प्रमखु 

भतूमका खेल्ने ज्येष्ठ नागररक अपाङ्गिा भएको व्यतििरूको क्षमिालाई पतन जोड तदन्छ । Covid-19 को समयमा धेरै सिभागीिरूल े

समदुायस्िरका खाना, सरसफाइ सामग्रीिरू, मतिनावारी व्यवस्थापन, स्वास््यका आवश्यक सामाग्रीिरूको आपतूित, प्रसव पवूतका 

सामग्रीिरू सँग सम्बतन्धि जानकारीिरू समदुाय प्रदान गनत सतक्रय रूपमा काम गरेको बिाए । एकजना अपाङ्ग भएको मतिला 

बिाउनिुुन्छ । 

“COVID- 19 को समयमा मैले गवगभन्न सरोकारवाला र सरकारद्वारा प्रकातशि िरेका उपयोिी जानकारी साझा िरेर 

सामागजक सञ्जालमारु्त सहयोि िरे हामीले अपाङ्िता भएका मगहलाहरूलाई क्षमता अगभवगृि गवकास तालीम मारु्त 

मस्क तयार िनु र मस्क पन्जाको अभाव ह ुँदा ती उत्पादनहरू उगचत मूल्यमा गबक्री िनु पररचालन िरेका छौं” । 



अरूले आफ्नो समदुायको मानतसक स्वास््यलाई सियोग गनत र मनसामातफक सियोग गनत जनु प्रतवतधमाफत ि बाट परामशत उप समिू 

सियोग समिू कक्षा प्रयोगकिातिरूको आयोजना गन ेगरेको समिे गठन गरेको छ । 

ज्येष्ठ नािररक अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूको लागि गवपत ्तयारी  

सरुतक्षि पिुचँ योग्य आश्रय स्थल खाना र पानी आपतूित र लगाउन ेकपडा र न्यानो कम्बलमा पिुचँलाई प्राथतमकिा तदन ज्येष्ठ नागररक 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका लातग आपिकालीन पवूत ियारी गनुतपछत भन्नेमा सिभागी बीच एकमिल ेसिमति भयो । सिभागीिरूल े

व्यतिगि रूपमा ज्येष्ठ नागरकिरूसँग वा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूसँग मोवायल फोन  िुनपुछत र यसलाई कसरी प्रयोग गने औषधी 

मित्वपणूत कागजाििरू ियारी कसरी राख्न ेभन्ने तवषयमा जानकारी िनुुपछत भन्ने कुरा अतभव्यि गनुत भयो । 

धेरै सिभागीिरूले जोड तदनुभयो पररवारका सदस्यिरूल ेअपाङ्गिा भएका व्यतििरू र ज्येष्ठ नागररकिरूका लातग तवपि् ियारी र 

प्रतितक्रया कायतमा मित्वपणूत शब्द छन् तवशेषगरी अपाङ्गिा भएका व्यतिका लातग जस्िै घमु्न वा यात्रा गनत आपतूित प्राप्त गनत आतद 

कुरामा तनणतय गनत स्विन्त्र रूपमा सियोग गनत सक्छन ्। अपाङ्गिा भएका व्यति र ज्येष्ठ नागररकिरू जो एक्लै वा पररवारका सदस्य वा  

िरेचाि किात सँग बस्दनै उनीिरू तवशेष रूपमा कमजोर भइरिकेा िुन्छन् र उनीिरूले आतथतक स्रोििरूको  व्यवस्थापन गनत समस्या पन े

कुरामा सिभागीिरूल ेसिमति जनाउनुभयो ।  

सिभागीिरूले  के गन ेभनरे जान्न मित्वपणूत छ भन्न ेकुरामा तटप्पणी गनुतभयो तवपि ्अवस्थामा आफ्नो पररवारसँग व्यतिगि र घरायसी 

योजना बनाउन । उल्लेख रूपमा धेरै सिभागीिरूल े२०१५ को मिा भकूम्प अतघ भकूम्पको अवस्थामा के गने भन्ने जानकारी प्राप्त गनत 

नसकेको कुरा प्रतितबतम्बि गरे त्यसैले २०१५ को भकूम्पको समयमा उनीिरूमा धरैे भयभीि भए र व्यवतस्थि रूपमा कामकारबािी 

सञ्चालन गनत सतकएन ।  

तवपदको अवस्थामा र तवपि ्पछातडको मानवीय सिायिाको क्रममा सिभागीिरूल ेसिी र सकारात्मक सचूनािरू समयमा उपलब्ध 

िुनुपने कुरालाई मित्व साथ उठाउनुभएको छ । मातथ उल्लेख गरीअनुसार सिभागीिरूले तवपिको समयमा र तवपद ् पछातड ज्येष्ठ 

नागररकिरूको र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूल ेप्रायः उपलब्ध सेवािरू र कायतक्रमिरू किा ँकसरी सिायिा िथा पिुचँ गनत सतकन्छ 

भन्न ेतवषयमा जानकारी प्राप्त गनत सकेनन् । िदनुसार ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका लातग व्यतिगि तवपद ्िातलम 

ियारीको एक आवश्यक सचूना घटनािरूमा पिुचँ योग्य स्रोििरूको पतिचान गनुत िो । जानकारीका तवतभन्न स्रोिलाई साझा गन े 

सम्बन्धमा अतधकािंश सिभागीिरूले आफ्नो अनुभवमा एफ एम स्टेसनिरूबाट रेतडयो  प्रसारिरूल ेतवपदको समयमा र पतछ सबैभन्दा 

वास्ितवक समय मलू्यवान ् जानकारीिरू प्रदान गरेको कुरािरू व्यि गनुतभयो । COVID-19 को मिामारीको समयमा रेतडयो 

प्रिारकिरूल ेनेपालमा COVID-19 फैतलएको माक्स लगाउने र सरसफाइका लातग उत्तम अभ्यासिरूको तचतकत्सा िरेचाि मानतसक 

स्वास््य परामशत  र गभत तनरोधका साधन िथा यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवाका बारेमा समेि जानकारी उपलब्ध िुने ठाउँिरू को बारेमा 

सचूनािरू साझा गरेको तथयो । 

गवपद् तयारीमा ज्येष्ठ नािररक र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूलाई समावेश िननेः  

ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूल ेसामदुातयक स्िरमा िुन े तवपद ् ियारी र तवपद ् पछातड प्रतितक्रयात्मक कायत अथवा 

व्यवस्थापकीय कायतमा उनीिरूलाई प्राथतमकिा नतदएको कुरा बिाउनुभयो । तवपदको समयमा सबै जना आफ्ना सरुक्षाका लातग मात्र ै

िछेतन ्आफ्ना लातग मात्र गछतन ्। एक ज्येष्ठ नागररकल ेतटप्पणी गरे । िामीलाई प्राथतमकिा तदएनन ्त्यसैले िामी पछातड परररिकेा छौं 



अकात ज्येष्ठ नागररकल ेजबाफ तदए तवपदमा ज्येष्ठ नागररकिरू पछातड छायामा पाररएका छन ्िथातप उनीिरूलाई धेरै भन्दा धेरै मद्दिको 

आवश्यकिा परेको िुन्छ।  

विृि् रूपमा िदेात सिभागीिरूले समदुायस्िरका तवपद ्ियारी कायतिरूल ेउनीिरूको तवशेष आवश्यकिा र प्राथतमकिालाई सम्बोधन 

नगरेको जानकारी गरे । ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका सिभागीिरू बीच उतभएको एउटा प्रमखु तवषय भनेको प्रारतम्भक अवस्थामा 

पवूत सचूना प्रणालीको व्यवस्था सतिि तवपद ्ियारीका उपायिरूको बारेमा पिुचँ योग्य जानकारीको अभाव रिकेो तथयो ।  

सिभागीका अनुसार ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई प्राय सामदुातयक मलू्याङ्कन र तवपद ् अतघको ि्याङ्क 

सङ्कलनबाट बतिष्कृि वा बेवास्िा गररएको तथयो । उि ि्याङ्किरु सामदुातयक ियारीको मलू्याकन पतछ मानवीय प्रतितक्रया र सेवा 

प्रदान गनत प्रयोग गररन्छ ।  

सिभागीिरूल ेसामदुातयक स्िरमा िुने  तवपद ियारी कायतमा सिभागी िुनका लातग धेरै अवरोधिरूको पतिचान गरे । पतिलो र प्रमखु 

रूपमा सिभागीिरूले अपाङ्गिा भएका व्यतििरू र ज्येष्ठ नागररकिरूलाई  गतितवतधिरू िनुुअतघ पिुचँयोग्य ढाचँाबाट सबै कुरािरूको 

जानकारी उपलब्ध  िुन मित्वपणूत  छ । िर जानकारी नभएको खण्डमा उि गतितवतधिरूमा भाग तलन उनीिरू सक्दनैन् । एक बि 

मतिलाल ेभतनन ् “िामीलाई कुन ै पतन कायतक्रममा भाग तलन े बारे कुनै जानकारी छैन त्यसैल े योजना गदात िामीलाई बोलाउँदनैन्” ।   

सिभागीिरूले यो पतन जानकारी गराउन ुभयो तक कुनै पतन कायतक्रम आयोजना गदात यसको उद्देश्य, सरुक्षा उपाय,  उपलब्ध आवासको 

बारेमा पयातप्त जानकारी नभएको अवस्थामा पररवारका सदस्य र िरेचाि किातले उि गतितवतधमा सिभातगिा गराउन  तिचतकचाउन 

सक्छन्  । 

धेरै सिभागीिरूल ेपतिल ेन ैसामदुातयक स्िरमा िुन ेगतितवतधिरूमा भाग तलएको जानकारी गराए िर तिनीिरूल ेसामान्यिया तवपद ्

ियारीमा तवशेष ध्यान तदएका तथएनन् । एक बिृ मतिलाले भतनन् ‘ज्येष्ठ नागररकिरूको अतधकारको मदु्दामा मलैे भाग तलएको छु िर 

मलाई योजनाका लातग अतिलेसम्म बोलाइएको छैन “ । अको जनाले भन्नुभयो िामीलाई कसैले तनमन्त्रणा गदनैन ्ज्येष्ठ नागररकका 

लातग कायतक्रम िुदँा तनम्िो िनु्छ िर तवपद ्पवूत ियारीको गतितवतधमा सिंलग्न छैनौ ँ। त्यसैगरी एक समिू छलफलमा एक जना अपाङ्गिा 

भएको सिभागील ेभन्नुभयो जिा ँअपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई योजना गतितवतधिरूमा समावेश गररन्छ त्यस्िा कायत सामान्यिया 

अपाङ्गिा भएका व्यति केतन्िि गतितवतधिरुमा मात्र सिभागी िनु्छौ ँिर सामान्य योजना र अन्य गतितवतधिरूमा िामीलाई समावेश 

गररएको छैन ।  

सिभागी ज्येष्ठ नागररकिरूल े बिाउनुभयो लङ्ैतगक तिसाबल े उनीिरूको सिभातगिालाई प्रभातवि पारेको िुन्छ र बिृ परुुषिरूको 

िुलनामा बिृ मतिलािरुलाई सामदुातयक स्िरका गतितवतधिरूमा समावेश वा त्यस तवषयमा परामशत तलन ेसम्भावना एकदम कम रिकेो 

िुन्छ । एक जना  विृ “मतिलाले तटप्पणी गनुतभयो मतिलािरुलाई यस्िा गतितवतधिरूमा भागतलन अनुमति छैन यसमा परुुषमात्रै सिभागी 

िुन्छन ्िामी मतिलािरू आफ्नो घरमा मात्र बस्छौ”ँ । अको जना मतिलाले भन्नुभयो “केिी कायतक्रमिरु िुनसक्छन ्िर िामी मतिलािरु 

खासै सिंलग्न िुदँनैौं त्यसैले िामी योजना र कायतक्रमिरुको बारेमा पणूतिया अनतभज्ञ छौं”। 

धेरै सिभागीिरूल ेगतितवतधिरुमा तमतश्रि अनुभवको जानकारी गराउनु भएको छ िर विािँरूको योगदानलाई तनरन्िर रूपमा सम्बोधन 

गररएको छैन । त्यसमध्येका एक अपाङ्गिा भएका सिभागील ेभन्नुभयो जब तक अपाङ्गिा भएका व्यतििरूल ेगतितवतधमा भाग 

तलन्छन् उनीिरुलाई तनणतय गने अतधकार तदइदँनै अथवा िुदँनै । एकजना विृ मतिलाले भन्नु भयो “िामीलाई त्यस्िा गतितवतधिरुमा भाग 

तलँदा पतन िाम्रो आवाजलाई बेवास्िा गररन्छ " ।  



मातथको भनाइिरुमा फरक मि राख्द ैएक अपाङ्गिा भएकी मतिलाल ेभन्नभुयो “मेरो नगरपातलकामा मलैे सकारात्मक प्रतितक्रया पाएँ । 

यो बैठक र तवतभन्न कायतक्रममा समावेश गने, िाम्रो तवषयमा वकालि गन,े आफ्नो धारणा राख्ने सम्बन्धमा  मलाई  लाग्छ तक अन्य 

नगरपातलकाको िलुनामा सियोगी छ” ।  

समावेशी उत्तरदायी समुदाय स्तरको गवपद् तयारीेः  

समिू छलफल र सितवशे्लषण गतितवतधिरूमा सिभागीिरुले ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई सामदुातयक स्िर बीच  

तवपद ्ियारी गतितवतधिरूमा पणूत रुपमा सिभागी िनु र तिनीिरुका आवश्यकिािरु प्राथतमकिामा छन ्भन्ने सतुनतिि गनत सिजकिातलाई 

प्रतितबतम्बि गरे ँ। सिभागीिरूले उल्लेख गनुतभयो तक गतितवतधिरूमा पिुचँ, उपयिु बासको व्यवस्था गनत प्रायः कोषको उपलब्धिामा 

तनभतर गदतछ । सरुतक्षि र पिुचँ योग्य यािायाि , पिुचँ योग्य स्थान,  साङ्केतिक दोभाषे,  सतजलो सँग पढ्न सतकने ठूला तप्रन्ट,  ब्रले र 

अतडयो रेकडत  सामग्रीिरु सतिि उपयिु बास व्यवस्थाको मित्वलाई जोड तदए ।  

सरकारी कायतक्रमिरूमा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई न्यनू प्राथतमकिामा राखी  तवपद ्ियारी र त्यसको प्रतितक्रयाका 

लातग जेष्ठ नागररकिरूको समिू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समिू लगायि गरैसरकारी समदुायमा आधाररि सिंस्थािरूले सरकारी 

कायतक्रमिरू भन्दा बढी प्रातमकिा तदएको छ भन्न ेकुरामा जोड तदए । धेरै सिभागीिरुका अनुसार ज्येष्ठ नागररकिरूवा ज्येष्ठ नागररक 

समिूमा सिभागी व्यतििरुले ज्येष्ठ नागररकिरूमा केतन्िि अन्य कायतक्रममा सिंलग्न र तवपद ियारी कायतक्रममा भाग तलने व्यतििरूल े

मात्र बढी लाभिरू उठाउने सम्भावना तथयो । 

समदुाय स्िरको तवपद ्ियारी कायतमा ज्येष्ठ नागररकिरूको आवश्यकिा र प्राथतमकिालाई सम्बोधन गररएको सतुनतिि गनत के गनुतपछत 

भन्न ेप्रश्न राख्दा धेरै उत्तरदािािरुले थप वधृ्दाश्रमिरुको आवश्यकिा रिकेो तबचार व्यि गनुतभयो । अन्य सिभागीिरुल ेअव्यवतस्थि 

बिृाश्रम उपेतक्षि र जीणत अवस्थामा रिकेो, ममतिसम्भार नगररएको कारणल ेत्यिाँ बस्ने मातनसिरू र त्यससँग आतश्रि व्यतििरुलाई 

नकरात्मक असर पान ेर त्यसबाट उनीिरुलाई  तवपदको जोतखम धेरै िनुेछ भनरे थप्नभुयो ।  

अपाङ्गिा भएका सिभागीिरुले अपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई सियोग गनत र ियारी कायतमा उनीिरूको सिभातगिालाई सिज बनाउन 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समदुाय र उनीिरूको सञ्जालल ेमित्वपणूत भतूमका खेल्नपुन ेकुरा व्यि गरे । सिभागी ज्येष्ठ नागररक र 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले समदुायमा आधाररि सिंस्थािरूमा सतक्रय रुपमा चल्न जेष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको 

लातग स्रोि, सेवािरु र थप जानकारीिरुमा बढी पिुचँ भएको बिाए ।  

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई समावेश गनत समदुाय स्िरको तवपद ्ियारीलाई कसरी व्यवतस्थि गनुतपछत भनी प्रश्न गदात सिभागीिरुल े

अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको सेवामा स्थानीय सिंघ सिंस्थाले प्रदान गने कायतक्रम सेवािरूको सञ् चालनको बारेमा बुझी र यसको सिी 

उपयोग गने कुरालाई मित्वका साथ जोड तदएको छ । समदुायिरूल ेतवत्तीय सिायिा र मानतसक स्वास््य मनोसामातजक सियोग, परामशत, 

साथी तशक्षकिरूसँगको नेटवकत  सतिि सेवािरू प्रदान गने र सियोग गने दायरािरु प्रदान गदतछन ्।  

उल्लेख्य रुपमा सामदुातयक स्िरको तवपद ियारी कायतबाट बतिष्कृि वा पछातड पाररएको भएिापतन सिभागी ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा 

भएका व्यतििरूले यौन िथा प्रजनन् स्वास््य सतिि तवपद ्ियारी कायतमा सतक्रय रूपमा सिंलग्न िुन इच्छा व्यि गरे । तवगिमा तवपद ्

ियारी कायतमा भाग तलएका सिभागीिरुल े यस कायतल े उपयोगी जानकारी प्रदान गरेको मिससु गरे र समदुायका सदस्यिरुलाई 

तवपदकालीन अवस्थामा के गन ेभन्ने बारे थप जान्न मद्दि गर् यो । एक सिभागीका अनुसार सामदुातयक ियारी गतितवतधल ेमतिलािरुलाई 



“नयाँ तवषय तसक्ने” अवसर प्रदान गरेको छ र पररणाम स्वरुप उनीिरूले समदुायमा आफ्नाो भतूमकाको बारेमा “बढी उत्सातिि सशि र 

तजम्मेवारी मिशसु गदतछन”् ।   

सिभागीिरूले तवपदप््रति कायत गतितवतधिरु आयोजना गने र सिभागी िुदँा आफ्ना व्यतिगि अनुभविरु पतन बिाए । २०१५ को भकूम्प 

पतछ NDWA ले समदुायमा पाल, चामल, सखु्खा खाना र अत्यावश्यकीय सामग्रीिरू तविरण गनत तवतभन्न सिंस्थासँग साझेदारी गर् यो 

।NDWA का सदस्यिरुल ेअपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई प्राथतमकिा तदन र तवपद ्प्रति कायत योजना र तवपदको समयमा सामग्रीिरु 

तविरणमा उनीिरूलाई तवचार गररएको सतुनतिि गनत गैरसरकारी र सरकारी सिंस्थािरूको अनगुमन टोली साम ु वकालि पतन गरे ।  

COVID-19 मिामारीको समयमा  NDWA का सदस्यिरूले dignity kit, PPE ियार गरी तविरण गरे । सदस्यिरूलाई जमु र 

स्वास््कमी िरूको सियोगबाट मानतसक स्वास््य र मनोसामातजक सियोग प्रदान गन ेसम्बतन्धि छलफल कायतक्रमिरु समिे आयोजना 

गरे ।  

सिभागीिरुका अनुसार ज्येष्ठ नागररकिरु र अपाङ्गिा भएका व्यतििरू आफ्ना साथीिरूलाई जानकारी र सियोग प्रदान गनत सक्षम छन ्

। एकजना अपाङ्गिा भएकी मतिलाले भन्नुभयो “सरकारी तनकायमा काम गन ेकमतचारीले अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको सेवा गनत 

राम्रोसँग प्रतशतक्षि छैनन् ।  अपाङ्गिा भएका व्यति स्वयिंल ेअन्य अपाङ्गिा भएका व्यतिलाई सियोग गदात राम्रो िुन््यो तकनभने उसल े

तवपदक्ो गाम्भीयतिालाई राम्ररी बुझेर सोिी अनुसारको सेवा तदन सक्छ ।”  

सिभागील ेथप जोड तददँ ैभन्नुभयो ज्येष्ठ नागररकिरु र अपाङ्गिा भएका व्यतििरुमा फरक र तभन्न तकतसमका सीप र क्षमिा छन ्जसल े

समग्र समदुायलाई फाइदा परु् याउँदछ उदािरणका लातग एक जना सिभागील ेभन े१९९० सालको भकूम्प र २०७२ सालको भकूम्प बाढी 

पतिरो जस्िा प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकायतमा उनीिरूसँग भएको जीवन उपयोगी सीप िथा अन्य सीपल ेमित्वपणूत योगदान गरेको छ ।   

यौन तथा प्रजनन स्वास््य आवश्यकता र प्राथगमकताहरूेः 

सिभागीिरूको यौन िथा प्रजनन स्वास््य आवश्यकिा र प्राथतमकिािरू तिनीिरूको उमेर तलङ्ग अनुसार तनतिि ििसम्म तवपद 

अवस्था िरेी तस्थर समयमा, सङ्कटको समयमा वा पतछको िलुनामा फरक िुन्छन् । 

जेष्ठनागररक सिभागीिरुल े तवपद ्भन्दा अगातड र तवपदको समयमा  तनरन्िररुपमा प्रजनन क्यान्सरको परीक्षण, पाठेघर खस्ने समस्याको 

िरेचाि,  प्रजनन प्रणालीको क्यान्सरको उपचारलाई प्राथतमकिामा राखी यौन िथा प्रजनन स्वास््यको आवश्यकिािरूको पतिचान गन े

कुरा व्यि गनुतभएको छ । 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरु मध्ये सिभागीिरुले तवपद भन्दा अगातडको समयमा यौन िथा प्रजनन ्स्वास््य सम्बन्धी परामशत, यौन िथा 

प्रजनन् स्वास््य सम्बन्धी तशक्षा िथा यौन स्वास््य, प्रजनन ्प्रणालीको क्यान्सरको लातग screening र प्रसतुि, माि ृिथा नवजाि तशशकुो 

िरेचारलाई प्राथतमकिामा राखी यौन िथा प्रजनन स्वास््यको आवश्यकिा तशक्षाको पतिचान गने कुरा ब्यि गनुतभएको छ। तवपदको 

समयमा र त्यसपतछको समयमा सिभागीिरुले यौन िथा प्रजनन स्वास््य र यौन स्वास््य र लैङ्तगकिामा आधाररि तििंसाको अनुभव 

गरेका व्यतििरूको िरेचाि र प्रसतूि, माि ृिथा नवजाि तशशकुो िरेचार परामशत तशक्षाको पतिचान गनुत भएको छ । 

तागलका ३: यौन तथा प्रजनन स्वास््य आवश्यकता र प्राथगमकताहरूेः  

अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरु  ज्येष्ठ नािररकहरु  
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सिभागी जेष्ठ नागररकिरु र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूले जानकारी गराए अनुसार ज्येष्ठ नागररकिरु र अपाङ्गिा भएका व्यतििरु 

तवशेषगरी मतिला, तकशोरीिरु, बौतिक रुपमा अपाङ्गिा भएका, व्यतििरूल ेयौन तििंसा शोषण दवु्यतविार र लैङ्तगकिामा आधाररि 

तििंसा सङ्कट पतछ थप वतृि भएको िर त्यसबाट प्रभातवि भएकािरूका लातग सेवािरु उपलब्ध तथएनन ्।  

अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरु  

अपाङ्गिा भएका सबै सिभागीिरूलाई मतिलाको रुपमा पतिचान गररयो िदनुसार तिनीिरूको समदुायमा अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका 

बीच यौन िथा प्रजनन स्वास््य आवश्यकिािरु र प्राथतमकिािरू बारे छलफल गदात लङ्ैतगक र अपाङ्गिा दवैुमा प्रतितबतम्बि भएको 

तवषयवस्िु समावेश गररएको तथयो । 

अपाङ्गिा भएका तकशोरीिरु र मतिलािरूका लातग यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवा िथा जानकारीिरु आवश्यक छ भनरे सिभागीिरूल े

तनरन्िर रुपमा व्यि गनुतभयो र यौन िथा प्रजनन स्वास््यलाई तवपदको समयमा र तवपदपतछ अझै बढीमात्रामा प्रदान गनुतपछत भन्न े

अतभव्यति राख्नुभयो ।  

यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवा तकशोरीिरु र मतिलािरुका लातग तवपदको अवस्थामा र तवपद पतछको अवस्थामा अपाङ्गिा भएका 

व्यतििरुका लातग आवश्यक छ भन्ने कुरामा सिभागीिरु बीच सिमति तथयो । तवपद अतघ र तवपदको समयमा तवशेष गरी तकशोरीिरु र 

मतिलािरु तििंसा, शोषण, दवु्यतविार र लैङ्तगकिामा आधाररि तििंसामा तवशेष रुपमा जोतखम रिकेो कुरा सबै सिभागीिरुल े तटप्पणी 

गनुतभयो । सिभागीिरुले प्रसतूि र माि ृिथा नवजाि तशश ुस्वास््य सेवाको मित्वबारे पतन छलफल गरेका तथए ।  

यद्यतप सिभागीिरूले जानकारी गराउनभुयो तक अपाङ्गिा भएका तकशोरी र मतिलािरुले सामान्य अवस्थामा र तवपदको अवस्थामा 

यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवािरुमा पिुचँ पगु्न धेरै बाधािरूको सामना गछतन ्। तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका लातग 



सतुवधा र सेवािरु नभएको सिभागीिरुले तनरन्िर ररपोटत गरे । सिभागीिरूले यो पतन नोट गरे तक धेरै अवस्थामा सेवािरु तनःशलु्क छैनन ्

र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूसँग सीतमि आतथतक स्रोि मात्र िुन्छ ।धेरै सिभागीका अनुसार प्रजनन स्वास््यसम्बन्धी जानकारी तदन े

कायतक्रमिरूमा अपाङ्गिा भएका तकशोरीिरु र मतिलािरुलाई कायतक्रमबाट बतिस्कृि अथवा सिभागी िनु तदइदनै  जसको कारण 

उनीिरुल ेआफ्नो शरीर र यौन िथा प्रजनन स्वास््यका बारेमा  सबै जानकारी प्राप्त गनत सक्दनैन् । एकजना मतिलाले भन्नभुयो । 

अपाङ्गिा भएका ब्यतििरुले पतन जब तववाि गनत  र बच्चा जन्माउन सक्छन् । समाजमा यस्िा कुरालाई िनेे दृतष्टकोण पररवितन िुनपुछत।  

िामीलाई  तशक्षा चातिन्छ िातक िामी सेवािरु खोज्न सक्षम िनुेछौ त्यसबाट लाभ प्राप्त िुनेछ यद्यतप िामी कुनै मदु्दामा बोल्छौं कतिलेकािीं 

िामीलाई लाग्छ तिनीिरूले यसलाई मजाक बनाउँछन ् त्यसैल ेयस्िा तवषयिरूमा िामी ढुक्क भएर बोल्न सक्दनैौ त्यसैले तवषयगि तशक्षा 

मित्वपणूत िुन्छ । 

धेरै सिभागील ेयौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवािरू पिुचँ तलनजादँा स्वास््य प्रदायकबाट भेदभाव र खराब व्यविारको अनभुव गरेको 

जानकारी गराउनुभयो । एकजना मतिला भतन्छन् िामील ेयी सेवािरू प्रयोग गदात तखल्ली उडाउने प्रवतृि छ अन्य व्यतििरु जस्िै अपाङ्गिा 

भएका व्यतििरुमा पतन यौन ईच्छा िुन्छ र यो सबैल ेबुझ्नुपछत । अकात सिभागी थप्निुुन्छ । 

िाम्रा लातग जिाििै असमानिा र भेदभाव छ जब िामी माि ृस्वास््य सेवािरू प्रयोग गछौं प्रदायकिरुले िपाई तकन गभतवति िुनुिनु्छ 

भनेर सोध्छन् तयनीिरूले िामीलाई िपाईिरू जोतखममा िुनुिुन्छ भन्छन् ।  सेवाकेन्ििरु अपाङ्गमतै्री छैनन् िर सबैले बुझ्नुपछत तक िामी 

पतन बच्चा र पररवार चािन्छौ । 

धेरै सिभागीिरुले स्वास््य प्रदायकिरूलाई अपाङ्गिा समावेशीकरण व्यवतस्थि गने सम्बन्धमा िातलम तदनपुने कुरा व्यि गरे । 

सिभागीिरुले पिुचँयोग्यिा र सतुवधामा आधाररि िरेचारका अवरोधिरुलाई सम्बोधन गने सेवा, तविरण िररकाको आवश्यकिा पतन 

व्यि गरे । धरैे सिभागीिरुल ेजोड गरे तक यौन िथा  प्रजनन स्वास््य तशतवरिरु अथाति मोबाइल सेवा डेतलभरीमा अपाङ्गिा भएका 

व्यतििरुको पिुचँलाई समथतन गने क्षमिाको तवकास गनुतपछत ।  

उलेख्य रुपमा सिभागीिरुल ेNDWDA मा आफ्नो सिभातगिा र FPAN सिंग NDWDA को साझेदारीमा यौन िथा प्रजनन स्वास््य 

र अतधकारको मदु्दामा उनीिरुले आफ्नै जागरुकिा र सिभातगिालाई स्पष्टरुपमा श्रेय तदएका छन्। धेरै सिभागीिरूको भनाइ अनुसार 

उिाँिरु यस कायतमा सिभातगिा भएको कारण उिाँिरुले चेिना बढाउने नेितृ्व तवकास गने र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समावेशीिा, 

यौन िथा प्रजनन स्वास््य, सेवामा जानकारी, सेवािरुमा पिुचँको वकालि गनत सक्षम बनाएको कुरा भन्नुभएको छ। एकजना मतिलाल े

भतनन् “ममा नपेाल पररवार तनयोजन सिंघमा सिभागी नभएको भए खलु्ला रुपमा यौन िथा प्रजनन स्वास््यको तवषयमा छलफल गनत र 

सन्दशेिरु अन्य व्यतििरूसँग परु् याउने आत्मतवश्वास िनुे तथएन” । यसले अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको लातग सेवािरुमा पिुचँ र 

उनीिरूको समदुायमा निेतृ्व तवकास गराउन सिज वनाउन, अपाङ्गिाको क्षते्रमा काम गन ेसिंघ सिंस्थािरुल ेखेल्न ेमित्वपणूत भतूमकालाई 

बतलयो बनाउँछ । 

ज्येष्ठ नािररकहरुेः 

ज्येष्ठ नागररकिरूको यौन िथा प्रजनन स्वास््य आवस्यकिा र प्राथतमकिाबारे प्रश्न राख्दा धेरै ज्येष्ठ नागररकिरूले यौन िथा प्रजनन 

स्वास््य उनीिरूको प्राथतमकिाको मदु्दा िोइन भनरे व्यि गरे । ज्येष्ठ नागररक परुुष मध्ये धेरै सिभागीिरुले भन ेयस तवषयल ेउनीिरुलाई 

तचतन्िि गदनै र गतितवतधिरुमा भाग तलन आवश्यक पदनै ।  



ज्येष्ठ नागररक मतिलािरुले पतुष्ट गरे तक उनीिरूको समदुायमा परुुषिरु प्रायः यौन िथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्धी कायतक्रममा उपतस्थि 

िुदँनैन ्तकनतक उनीिरुले यौन िथा प्रजनन स्वास््यलाई केटाकेटीिरू र मतिलाका लातग मात्र तवतशष्टकृि सेवा िो भन्ने मान्दछन ्।  

यद्यतप धरैे  सिभागी जेष्ठ नागररकिरूल ेभन्नुभयो तक यौन तििंसा, शोषण, दवु्यतविार र लङ्ैतगकिामा आधाररि तििंसा ज्येष्ठ नागररकिरू 

तवशेषगरी मतिलािरुलाई  तवपद समयमा र पतछ उच्च तचन्िाको तवषय िो । सिभागीिरूले भन्नभुयो तक यौन िथा प्रजनन स्वास््य 

जानकारी र सेवािरूमा  मानवीय स्वास््य प्रतितक्रया उनीिरूको प्राथतमकिा िोइन । प्राथतमकिाका आधारमा ज्येष्ठ नागररकिरुल े

सिंकटको समिू पतिचान गरेका यौन िथा प्रजनन स्वास््यका आवश्यकिािरू प्रजनन ्क्यान्सरिरुको लातग screening र उपचार पाठेघर 

खस्ने समस्या र िरेचािको न्यनूिम आवश्यकिा रिकेो बिाउनभुयो । 

गसर्ाररसहरू  

सामुदागयक स्तरको गवपद् नीगत र योजनाका तयारी   

गजल्ला गवपद् व्यवस्थापन, स्वास््य अगिकारी र गवगवि सेवा प्रदान िनन संघ संस्थाहरूले िनन: 

• यौन तथा प्रजनन स्वास््य सगहत समावेशजी सामुदागयक तयारीलाई प्रविुन िनु प्रमुि सामुदागयक नेताहरू र 

सरोकारवालाहरूको क्षमता गवकास िनुु ।  प्रतशक्षणमा सियोगी अतधकारीिरु, स्वास््य कमतचारीिरु अन्य सान्दतभतक 

सरोकारवालािरुलाई समावेशीका तसिान्ििरुमा उमेर, अपाङ्गिा, यौन िथा प्रजनन स्वास््य र अतधकारमा मलू्य प्रस्टीकरण 

गरर मनोसामातजक मनोभावना रूपान्िरणमा पररवितन गने गरर  जेष्ठ नागररक र  अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको यौन िथा 

प्रजनन स्वास््य अतधकारका प्राथतमकिा र आवश्यकिाका बारेमा सचेि गराउन े। 

• रागष्िय प्रादेगशक गजल्ला स्तरको गवपद जोगिम व्यवस्थापन र गवपद व्यवस्थापन तयारी गनकाय संयन्रहरुमा 

अपाङ्िता भएको व्यगक्तहरूको समुह र ज्येष्ठ नािररकहरूको समूहको सहभागितालाई बगलयो बनाउनु होस । 

•  जनसंख्याको त्यांक संकलन िनुुहोस ्जुन उमेर गलिं र अपाङ्िताको गस्थगत द्वारा गवभागजत छ तबपद ब्यबस्थापन 

ियारी र प्रतितक्रयासतिि नीति र योजनालाई सतुचि गनत तजल्ला िथा सामदुायकोो नक्साङ्कन तवतधबाट ज्येष्ठ नागररक र 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको पतिचान गनुतपछत । 

• गजल्ला स्तरमा स्वास््य लिायत गवपद जोगिम व्यवस्थापन र आकगस्मक तयारीका लागि गनयगमत बजेट 

गवगनयोजन िनन आपिकालीन र तवपि ियारी नीति योजना र गतितवतधिरूको तवकास कायातन्वयन र अनुगमन लाई सियोग 

गनत तनयतमि कोषको तवतनयोजन गनुतिोस ्। तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको लातग सञ्चालन िुन ेगतितवतधिरु 

पिुचँ योग्य छन ्भनी सतुनतिि गनतका लातग आवास उपलब्ध गराउन रकम तवतनयोजन गनुतिोस ्। 

• गवगभन्न प्रकारका अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूका लागि आपत्कालीन तयारी िगतगवगिहरू पणुूरूपमा पह ुँच योग्य 

भने गनगित िनुुहोस ्यसमा सरुतक्षि र पिुचँ योग्य स्थान, यािायािका तवकल्पिरू सतुनतिि गने र साङ्केतिक दोभासे,  ब्रेल 

तलतपमा सामाग्री, ठूलो तप्रन्ट र सतजलै पढ्न सक्ने सामग्रीिरु, अतडयो सामाग्रीिरु ढाचँािरु,  तभतडयोमा क्याम्पसिरु िथा 

सियोगी व्यतििरूको उपलब्ध गराउने व्यवस्था गनुतिोस ्। 

• ज्येष्ठ नािररकहरूको समूह र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूको समूह संि आपतत्कालीन तयारी प्रगतगक्रया र 

ररकभरीमा अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरू सुँि साझेदारी िनुुहोस ्र संलग्न गराउनुिोस ्आपत्कालीन ियारीको लातग 

योजना सामदुातयक चेिना अतभवतृि गतितवतधिरु सामदुातयक नक्सािंकन आपिूीको तविरण सतिि को व्यवस्था तमलाउने । 



अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समिू र जेष्ठ नागररकिरूको समिूलाई उिाँिरूको निेतृ्व र सिभातगिालाई सिज बनाउन े

गररको कोषको व्यवस्था गनुतिोस । 

• अपाङ्िता भएको व्यगक्तहरूको समूह र ज्येष्ठ नािररकहरूको समूहसुँि सहकायु िरर  ज्येष्ठ नािररक र अपाङ्िता 

भएका व्यगक्तहरु लाई परामशु प्रगक्रया सञ्चालन िनुुहोस ्आकतस्मक ियारी नीति र योजनािरु उनीिरूको स्वपतिचान 

आवश्यकिा र प्राथतमकिािरु िथा तसफाररसिरु प्रति उत्तरदायी छन् भनी सतुनतिि गनत । 

• सामदुातयक स्िरको तवपि ियारी योजनािरूले तिडडुल गनत कमजोर भएका व्यतििरुका लातग पिुचँ योग्य यात्रा र तनकासीलाई 

सम्बोधन गछत भन्न ेसतुनतिि गनुतिोस ्। 

• गवपत तयारी योजना र िगतगवगिहरूको भािको रुपमा साझा िररएको जानकारी प्रारगभभक चेतावनी प्रणाली सगहत 

पह ुँच योग्य ढाुँचामा उपलब्ि छन ्भनी सुगनगित िनुुहोस ्यो अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूको लागि पह ुँच योग्य छ 

भनी सुगनगित िनुुहोस ्यसमा तचन्नात्मा, व्याख्या,  ब्रले, पढ्न सतजलो ठुलो तप्रन्ट िथा अतडयो ढाँचािरु समावेश छन ्। 

• सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुको बाट लाभ उठाउनुहोस जास्िै WhatsApp Viber सामातजक सन्जाल रेतडयो 

टेतलतभजन । ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको तबचको तबपद ियारी र प्रतितक्रयाको बारेमा जानकारी 

सतुनतिि गनत प्रारतम्भक चेिावनी प्रणाली सतिि ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको पिुचँ योग्य छ भनी 

सतुनतिि गनुतिोस ्। 

• आकगस्मक तयारर िगतगवगिहरूको बारेमा जानकारी साझा िदाु योजना बनाउुँदा ज्येष्ठ नािररकहरुको र अपाङ्िता 

भएका व्यगक्तहरूको पररवारका सदस्य र सहयोिी व्यगक्तहरु समेतलाई सहभािी बन्नुहोस ्जसले ज्येष्ठ नागररक र 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई सिंलग्न गराउछ ।पररवारका सदस्य र सियोगी व्यतििरुलाई गतितवतधको उद्देश्य बारे जानकारी 

छ गतितवतधका किाँ आयोतजि िनुेछ यो पणूतरुपमा पि चँ योग्य छ कस्िो प्रकारको आवास उपलब्ध छ कतिको सरुतक्षि छ 

भन्ने कुरािरू सतुनतिि गराउन ुिोस । 

• कमजोर र्रक प्रकारका ज्येष्ठ नािररकलाई सहयोि िनु समुदायमा वृिाश्रमहरुलाई सहयोि िनुुहोस । अव्यवतस्थि 

विृाश्रम र उनीिरुले प्रयोग गरे सेवािरु कायम राख्न कोष स्थापना गनुतिोस ्र समदुायका ज्येष्ठ नागररकिरूको आवश्यकिािरू 

परूा गनत नयाँ विृाश्रम िरु तनमातण गनुतिोस ्। 

 

मानगवय प्रगतकृयाको समयमा: 

सरकार संयकु्त राष्िसङ्घीय गनकाय अन्तराुगष्िय िैरसरकारी संस्था र िैरसरकारी सस्थाहरु लिायत मानवीय प्रगतगक्रया 

गदने सरोकारवालाले अगनवायुरुपमा: 

• गनगित िनुुहोस ्गक गवपत भर जानकारी र मानवीय प्रगतगक्रया पह ुँच योग्य ढाुँचाहरूको दायरामा उपलब्ि िराइन्छ  

सनुुवाई ।  दृतष्ट सम्बन्धी अपािंगिा सतिि तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले मित्वपणूत जानकारी प्राप्त गनत सक्छन् 

भन्ने कुरा सतुनतिि गनत । सचूना सञ्चार सामग्रीिरूल ेप्रभातवि समदुायलाई उनीिरूको सबै बीच तबतबधिामा प्रतितनतधत्व 

गनुतपछत जसमा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरु समिे समावेश । 

• सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुको बाट लाभ उठाउनुहोस जास्िै WhatsApp Viber सामातजक सन्जाल रेतडयो 

टेतलतभजन । ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको तबचको तबपद ियारी र प्रतितक्रयाको बारेमा जानकारी 



सतुनतिि गनत प्रारतम्भक चेिावनी प्रणाली सतिि ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको पिुचँ योग्य छ भनी 

सतुनतिि गनुतिोस ्। 

• गनगित िनुुहोस ् गक सुरगक्षत आश्रम शौचालय सगहत मानवीय सुगविाहरू पह ुँच योग्य छ र ज्येष्ठ नािररकहरु र 

अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूको लागि सुरक्षा जोगिम सभबोिन िनुुहोस ्सतुनतिि गनुतिोस ् तक ज्येष्ठ नागररक र 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरु उपलव्ध आश्रम सरुक्षा सेवािरू उनीिरुलाई कसरी पिुचँ गने बारे सचेि छन ्।  कमजोर 

नागररकिरूलाई व्यतििरुलाई सरुतक्षि आश्रममा राख्दा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतिलाई प्राथतमकिा तदनुिोस।्  

• सुगनगित िनुुहोस ्गक मानवीय सहायताका लागि गवतरण गवन्दुहरु स्वास््य र सुरक्षा सेवाका लागि सेवा गवतरण 

गवन्दु अरु ज्येष्ठ नािररक र गवगभन्न प्रकारका अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरुका लागि पूणु पह ुँच योग्य छन ्सतुनतिि 

गनुतिोस ्तक ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरुल ेलाइनमा नवतस कुन ैभारी नबोकी सिायिा सामाग्री जस्ि ैखाद्य 

आपतूित,  गरै- खाद्या आपतुित, पातन प्राप्त गनत सक्षम छन ्। 

• ज्येष्ठ नािररक र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूको गबशेष आवश्यकताहरू पूरा िनु आपुगतु उपलब्िता सुगनगित 

िनुुहोस ्जसमा चतपतको आपतुित मतिनावारी व्यवस्थापन आपतूितिरु र तिडडुलकालातग सिायक बस्ििुरु । जेष्ठ नागररक र 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई ज्येष्ठ नागररकिरूको समिू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समिू र ज्येष्ठ नाषररक 

र  अपाङ्गिा भएका व्यतिलाई सेवा तदन ेसेवा तविरण गन ेसिंस्थािरुसँग साझेदारी गरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य आपिुी पवूत 

तनधातरण र तविरण लाई व्यवतस्थि रुपमा समावेश गररएको सतुनतिि गनुतिोस ्। 

• सुगनगित िनुुहोस ् गक कण्िम गवतरण गवन्दु ज्येष्ठ नािररकहरु र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूको लागि  पह ुँच 

योग्य  छन ् । र ज्येष्ठ नागररकिरूको समिू अपाङ्गिा भएको व्यतििरूको समिूसतिि ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका 

व्यतििरूका लातग सेवा प्रदान गन ेसेवािरु र सिंस्थािरूसँग साझेदारीमा कण्डम तविरण  गनुतिोस ्। 

• चगलरहेको मानगवय सहायताको एक िण्िको रुपमा ज्येष्ठ नािररक र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरुको सभम पुग्ने 

लगक्षत िरी स्वास््य गशगवर र समदुायमा आधाररि स्वास््य सेवा र  कायतक्रमिरु आयोजना गनुतिोस ्जसले सतुवधामा 

आधाररि सेवािरु पिचँ गनत अवरोधको सामना गदतछन् । समदुायमा आधाररि सेवा तविरण योजना कायातन्वयन गनत  अपाङ्गिा 

भएका व्यतििरूको समिू ज्येष्ठ नागररकिरूको समिू सतिि ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका लातग सेवािरू 

प्रदान गन ेसिंस्थािरुसँग साझेदारी गनुतिोस ्। 

• ज्येष्ठ नािररक र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरू लाई लगक्षत मानगसक स्वास््य र मनोसामागजक सहयोि कायुक्रम 

व्यवगस्थत िनुुहोस ्। सामदुातयक समिूिरु र साथी सञ्जालिरुले ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको 

स्वास््य र स्वास््य सेवामा समथतन गनत सक्दछन ्जेष्ठ नागररकिरुको र अपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई उनीिरूको मनपने 

ढाँचाका कायतक्रमि मा पिुचँ पगुेको छ । सामातजक सम्बन्ध र सतक्रय जीवन शलैीलाई समथतन गनत ज्येष्ठ नागररकिरू सँग 

सामातजक र मनोरञ्जनात्मक गतितवतध िरु जस्ि ैदतैनक क्याम्प गनत अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समिू सिंगठनसँग 

साझेदारी गनुतिोस ्। 

 

 



यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य   

यौन तथा  प्रजनन ्स्वास््य सेवा प्रदायक र गजल्ला स्वास््य कायुमा काम िनन नीगत गनमाुताहरूले : 

• सुनुगित िनुुहोस ्गक स्वास््य सुगविाहरु र यौन तथा प्रजनन स्वास््य सेवा गवतरण गवन्दुहरु ज्येष्ठ नागररक अपािंगिा 

भएका व्यतििरू,  दृतष्ट, तिडडुल सिंम्बन्धी अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका लातग  पणूतरुपमा यिुचँ योग्य छन् । 

• ज्येष्ठ नािररक अपांिता भएका व्यगक्तहरुले सेवा गलनका लागि आवश्यक पनन गवत्तीय सहयोिको व्यवस्थापन 

गनुतिोस ्जस्ि ैयािायािको व्यवस्था गनुतिोस ्अथवा यािायाि प्रयोग गरेको पैसा तफिात गन ेव्यवस्था गरेर  र प्रजनन क्यान्सरको 

लातग तनःशलु्क तस्क्रतनङ  प्रदान गरेर । 

• यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य को जानकारी र सेवाहरूको थप सुगविामा आिाररत हेरचाह आरै् िनु गवशेष अवरोिको 

सामना िनन ज्येष्ठ नािररक र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरुको सभम पुग्न अपाङ्िता भएका व्यतििरूको समिू र जेष्ठ 

नागररकिरूको समिूसँग साझेदारीमा लतक्षि स्वास््य तशतवर सतिि समदुायमा आधाररि स्वास््य सेवा व्यवतस्थि गनुतिोस । 

• ज्येष्ठ नािररक र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरूको समावेशीकरण मुल्य स्पष्टीकरणेः मनोवृगत्त रुपान्तरण (VCAT) 

िगतगबगिहरुमा गवगभन्न स्वास््य प्रदायकहरु लाई तागलम संचालन िनुुहोस ्जनु ज्येष्ठ नागररकिरु र अपाङ्गिा भएका 

व्यतििरूलाई सम्मानजनक समावेशी िरेचार प्रदान गनत क्षमिा सदुृढ गनत सतकयोस । 

• यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य र अगिकारका लागि लगक्षत आउटररच र सामुदागयक चेतना अगभवृगि िगतगवगिहरु 

संचालन िनुुहोस।् ज्येष्ठ नागररकिरुको समिू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको समिूसँग साझेदारीमा ज्येष्ठ नागररकिरू 

अपाङ्गिा भएका व्यतििरु र तिनका पररवारिरुक, सियोगीिरु र नेटवकत िरुसँग यौन िथा प्रजनन स्वास््य र उपलब्ध  सेवाको 

ज्ञान वढाउन तिनीिरूको तवतशष्ट सम्बोधन गनत सो पतिचान आवश्यकिा र प्राथतमकिा गतितवतधिरुमा जेष्ठनागररक परुुष र 

अपािंगिा भएका परुुषिरु को समावेश छन ्भनी सतुनतिि गनुतिोस ्। 

• समुदायमा आिाररत यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य अगिकारसभबन्िी जानकारी र सेवाको गवतरणमा ज्येष्ठ नािररकहरू 

र अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरुलाई संलग्न गनुतिोस ्। ज्येष्ठ नागररकिरू र अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई उनीिरुका लातग 

साथीिरुर समदुायिरूका लातग सामदुातयक स्वास््य स्रोिव्यति रूपमा सेवा गनत िातलम र सियोग गनुतिोस । 

• यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य जोगिमको कम ज्ञान भएका यसबाट बाुँचेका अथवा समस्यामा परेका व्यगक्तहरुका 

लागि उपलब्ि सेवाहरु एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्रहरुबाट  अपाङ्िता भएका व्यगक्तहरू ज्येष्ठ नािररकहरू र 

उनीिरुका सियोगी व्यतििरूलाई लतक्षि आउटररच सामदुातयक चिेना अतभवतृि गतितवतधिरूमा माफत ि सम्बोधन गनुतिोस ्। 

• IEC सामग्रीहरूले समूदायका सदस्यलाई गतनीहरूको सबै गवगवितामा प्रगतगनगि िछु ज्येष्ठ नागररक अपािंगिा भएका 

व्यतििरुलाई पगु्ने गरी छ भन्ने सतुनतिि गनुतिोस ्। 
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