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समावेशी र पहुुँचयकु्त कोभिड-१९ प्रततकाययका लागि सझुावहरु 

कोभिड-१९ महामारीले विशषे गरी अपाङ्गता िएका महहलाहरुलाई असर पारेको छ । यस विश्िव्यापी 
महामारीको प्रततकायय र तिर्यय प्रक्रियामा अपाङ्गता िएका महहलाहरुले अर्यपूर्य सहिागगता 
जिाउिबाट िन्चित िएका छि ् । िेपाल सरकारको कोभिड-१९ प्रततकायय र तिर्यय प्रक्रियामा 
अपाङ्गता िएका महहलाहरूको समािभेशताका लागग पैरिी गिय िेपाल अपाङ्ग महहला संघले यस 
सुझािपत्र तयार गरेको छ । यी सुझािहरुलाई तीि तहका सरकारसँग पैरिी गरर अपाङ्गता र 
लैंगगक समािेशी कोभिड-१९ प्रततकायय सम्बचधी िीतत तर्ा योजिाका लागग प्रयोग गररिेछ ।  

िेपाल अपाङ्ग महहला संघले इचटरिेसिल फाउचडेशि फर इलेक्टोरल भसस्टम्स र अमेररकी सहयोग 
तियोग (यु.एस.ए.आइ.डी) को सहयोगमा “अगधकारका लागग अभियाि : प्रिािकारी िीतत तिमायर्का 
लागग अपाङ्गता िएका महहलाहरूको सशक्तीकरर्” िामक पररयोजिामा संलग्ि मोरङ्ग, काभ्रे, 
धाहिङ्ग, गोरखा र कञ्ििपुर न्जल्लाका अपाङ्गता िएका महहलाहरुसँग अिलाइि बैठक माफय त 
छलफल गरर यी सुझािहरु तयार पारेको हो । यी सुझािहरुले अपाङ्गता िएका महहलाहरुको 
आिजलाई प्रतततिगधत्ि गछयि र तीि तहका सरकारलाई समािेशी र पहँुियुक्त कोभिड-१९ 
प्रततकाययका कामहरुलाई प्रार्भमक्रककरर् गिय मित गछयि । िेपाल अपाङ्ग महहला संघका अपाङ्गता 
िएका महहलाहरुले कोभिड-१९ महामारीको िममा पहहिाि गरेका अिरोधहरुका आधारमा तयार 
पाररएका सुझािहरु तिम्िािुसार छि ्: 

१. अपाङ्िता िएका महहलाहरुका लागि मनोसामाजिक परामशय सेवाको प्राथभमकककरण : कोभिड-
१९ रोखर्ामका लागग सरकारले गरेको लकडाउि र अचय अिरोधहरु जस्तै साियजतिक सिारी 
साधिको अिाि र  पररिाररक प्रततबचधका कारर् अपाङ्गता िएका महहलाहरुले उिाभसिता, डर, 
गिचता र कहठिाइ जस्ता समस्याहरु झभेलरहेका छि ्। त्यसैकारर्ले स्र्ािीय सरकारको सहयोगमा 



अपाङ्गता िएका महहलाहरुका लागग स्र्ािीय तहमा मिोसामान्जक परामशय सेिा प्रिाि गररिुपछय 
। 

२. कोभिड १९ महामारीको समयमा अपाङ्िता िएका महहलाहरुको रोििारीको अवसरको 
सतुनजचचतता : यस महामारीको समयमा धेरै अपाङ्गता िएका महहलाहरु रोजगार विहहि िएका 
छि ् ििे कततका लागग रोजगार पहँुियुक्त ििएको अिस्र्ा छ । त्यसैले अपाङ्गता िएका 
महहलाहरुको रोजगारीका लागग स्िास््य र सुरक्षालाई ध्यािमा राख्िै तति ैतहका सरकारले सीप 
विकासका ताभलम प्रिाि गिुयपछय ।  

३. अपाङ्िता िएका महहलाहरुलाई मास्क र ह्यान्ड स्यातनटाइिर बनाउने ताभलम : स्र्ािीय 
सरकारले अपाङ्गता िएका महहलाहरुका लागग मास्क र ह्याचड सेतिटाइजर बिाउिे ताभलम हििुपछय 
सार् ैत्यसको सहह प्रयोग विगध र बजार व्यिस्र्ापिको लागग पति सहयोग  गिुयपछय । 

४. स्थानीय तहका ववपद् व्यवस्थापन सभमततहरुमा अपाङ्िता िएका महहलाहरुको सहिागिताको  

सुतनजचचतता : गाउँपाभलका र िगरपाभलकाहरुमा बचिे विपद् व्यिस्र्ापि सभमततहरुमा अपाङ्गता 
िएका महहलाहरुलाई सभमतत सिस्यका रुपमा रहिे व्यिस्र्ा गिुयपछय । सार् ैत्यस्ता सभमततहरु 
बिाउँिा गाउँपाभलका र िगरपाभलकाले अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरुका सघंसंस्र्ाहरुसँग परामशय 
गिुयपछय । 

५. पहुुँचयुक्त क्वारेन्टाइन सेल्टरको  तनमायण  : स्र्ािीय तहमा  बिेका क्िारेचटाइि सेल्टरहरु 
अपाङ्गता िएका व्यन्क्त तर्ा लैंगगकताका आधारमा पहँुियुक्त छैिि ् । उक्त सेल्टरहरुमा 
अपाङ्गता िएका महहलाहरुका लागग छुट्टै कोठा, महहिािारीका बेला िाहहिे सरसफाई सामग्री जस्त ै
स्यातिटरी प्याडहरुको व्यिस्र्ा छैि । यसका सार् ै पहँुियुक्त शौिालय, िुहाउिे कोठा, धाराको 
उगित व्यिस्र्ापि छैि । यसका लागग स्र्ािीय सरकारले “कोभिड–१९ महामारीको सचिियमा 
अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरूका लागग अत्यािश्यक स्िास््य तर्ा पुिस्र्ायपिा सेिा प्रिाह सम्बन्चध 
अचतररम तििेभशका २०७७” अतििायय रुपमा प्रिािकारी कायायचियि गिुयपछय । 

६. पहुुँचयुक्त सूचना सामग्री प्रसारण र प्रकाशन  : स्र्ािीय सरकार ( िडा र पाभलका स्तर) ले 
प्रसारर् र प्रकाशि गिे गरेका काययिम र साियजातिक सूििाहरु प्राय अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरुका 
लागग पहँुियुक्त हुिैिि ्। स्र्ािीय सरकारले कोभिड-१९ महामारी तर्ा अचय स्िास््य सम्बचधी 



जािकारी तर्ा सूििाहरु पहँुियुक्त ढाँिामा प्रसारर् र प्रकाशि गिे िीतत भलिपुछय जस्तै सांकेततक 
िाषा, ब्रेल लीवप, क्लोज क्याप्सतिङ, सन्जलै बुझ्ि सक्रकिे िाषा आहि । 

७. अपाङ्िता िएका बालबाभलकाहरुका लागि पहुुँचयुक्त अनलाइन कक्षा सञ्चालन : संतघय तहमा 
भशक्षा मचत्रालय, प्रािेभशक तहमा सामान्जक विकास मचत्रालय तर्ा स्र्ािीय सरकारले एक आपसमा 
सहकायय गरर पहँुियुक्त ढाँिामा अिलाइि कक्षा सञ्िालिको योजिा बिाउिुको सार् ैकायायचियि 
गिुयपछय । जस्तै ; अिलाइि कक्षामा सांकेततक िाषा, ब्रेल, क्लोज क्याप्सतिङ, सन्जलै बुझ्ि सक्रकिे 
िाषा आहि हुिुपछय । 

८. सहायोिी सामाग्रीको व्यवस्था  : कोभिड-१९ महामारीको अिस्र्ामा सहयोगी सामाग्री जस्त ै
श्रिर् यचत्र, न्व्हल ियेर, बैशाखी आहिको माग र ममयतको आिश्यकता बहढरहेको छ । जसका 
कारर् अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरु सहह जािकारी र रोजगारीको अिसरबाट बन्ञ्ित हुिे सम्िाििा 
छ । त्यसैले स्र्ािीय सरकारले सहयोगी सामाग्रीको व्यिस्र्ापि र ममयतको व्यिस्र्ा भमलाउिुपछय 
। 

९. व्यजक्तित खाताको व्यवस्था हुनुपने : स्र्ािीय तहले सामान्जक सुरक्षा ित्ता विभिचि बैंकमा 
जम्मा गिे गरेको र  सो  ित्ता भलिका लागग अपाङ्गता िएका व्यन्क्त िा तिजको प्रतततिगध बैंक 
सम्म जािुपिे हँुिा कोभिड-१९ को जोखखममा पिय सक्िे सम्िाििा बहढ रहचछ । यसले गिाय विशषे 
गरी अपाङ्गता िएका महहलाहरू जसलाई सहयोगीको आिश्यकता छ उिीहरुलाई अझ बडी 
ििुौतीपूर्य हुिसक्छ । त्यसैले स्र्ािीय तह अपाङ्गता समचिय सभमततले सम्बन्चधत बैंकसँग 
सहकायय गरेर अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरुको सामान्जक सुरक्षा ित्ता सम्बन्चधत व्यन्क्तको घर 
िैलोमै पुयायउिे व्यिस्र्ा भमलाउिुपछय । 

 

 

 


