
 

कोभिड १९ कोरोना िाइरस विरुद्ध लड्न  सहयोगको लागग अपाांगता िएका महहलाहरुको विशेष अनुरोधः 

विश्ि यति िेला कोभिड १९ कोरोना िाइरसको महामारीिाट आक्रान्ि छ । अन्न्िम डडसेम्िर २०१९ मा  चिनको 
िुहानिाट शुरु िएको कोरोना िाइरस तनयन्रण निइ चिनमा विध्िंस मच्िाएपतछ हाल सम्म विश्िलाई नै नराम्रो 
गरी प्रिाि पारी रहेको छ । शविशाभल ितनएका देशहरु इटाली, स्पेन र अमेररका लगायिमा दैतनक जसो सयौं 
मातनसहरु मरररहेका छन ्िने संक्रमण हुने दर पतन तिव्र ितनरहेको छ । हाल सम्म ३१ हजार िन्दा िढीको मतृ्यु 
िइसकेको छ िने ६ लाख िन्दा िढी रोगिाट संक्रभमि िइसकेका सूिनाहरु धमाधम अपडेट िइरहेको छ । यसर्थ 
कोरोना िाइरसको जोखखममा उमेर, भलगं, धतन, गररि जो कोहह पतन पनथ सक्छौं िन्ने भसकाइ िइरहेको छ । िर पतन 
विपि र संकटको समयमा अिस्य पतन केही समुहहरु अरु िन्दा िढी जोखखममा पदथछन ्िन्ने कुराका हेक्का राखखनु 
पदथछ । जस्िैैः िालिालीका, ज्येष्ठ नागररक, अपांगिा िएका व्यन्क्ि, असक्ि हदर्थरोचग विरामी, गिथिति िर्ा सुत्केरी 
महहला र भसशु समेि आहद पदथछन ्सारै् दैतनक ज्यालादारी गरेर न्जविकोपाजथन गने मजदरुहरु, अरुको सहायिामा 
िााँिेकाहरु, सुकुम्िासी िस्िी, यौतनक िर्ा लैंचगक अल्प संख्यक सारै् सडकमा न्जिन व्यतिि गनथ िाध्य समूहलाई 
विशेष जोखखम समूहको रुपमा भलनुपने हुन्छ । िसर्थ यस्िा समूह र व्यन्क्ि लाई मध्यनजर गरी सरकारले 
अत्यािस्यक सेिा प्रदान गर्थन उतनहरुले र्प वपडडि हुन नपरोस िन्न हेिुले विशेष संयन्र तनमाथण गरर राहि 
प्याकेज कायथक्रम लागु गनथ अत्यािस्यक िइसकेको छ । विश्िव्यापी महामाररको रुपमा फैभलएको यो रोगको असर 
नेपालमा नपरोस िनेर गि िैर ११ गिे िाट नेपाल सरकारले पूणथरुपमा लकडाउन गररसकेको छ । यो समयमा 
समग्र मातनसको जनजीिन अस्िव्यस्ि िइरहेको छ । 

यसर्थ नेपाल सरकार संर्ीय सरकार (स्िास््य िर्ा जनसंख्या मन्रालय), प्रदेस सरकार र केही स्र्ानीय िहहरुले 
कोरोना िाइरस तनयन्रणका लाचग गरेका प्रयासहरु सह्राहतनय रहेका छन ्। नेपाल सरकारले िालेका कदमहरुलाई 
सफल पानथ हामी नागररक समाज, संर् संस्र्ा र व्यन्क्िसमेिको दातयत्ि हुन आउंछ जुन कुरा हाम्रो संस्र्ा र िि ्
संग सम्िन्धीि सदस्यहरुले समेि पालना गने र जनिेिना फैलाउने कायथमा सर्ाइरहेका छौं ।  
 

सिथव्यापी स्िा्य अचधकार र सुरक्षिि रुपमा जीिन िांच्न पाउने मानि अचधकार हो िन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्िास 
भलदैं कोभिड १९ को महामारर विरुद्ध लड्दै गदाथ मानि अचधकारका विश्िव्यापी भसद्धान्िहरु, मौभलक अचधकारको 
रिा र पररपूतिथ गने कुरामा सरकार संिेदनभशल ितनरहनु पने कुराको ध्यानाकषथण गराउंदै 

यसै सन्दिथमा नेपाल सरकारल ेलकडाउनका समयलाइ अझै लम्व्याउने िन्ने सूिना पतन जारी गररसकेको र यो 
अिस्र्ा कहहले सम्म अगाडी जान सक्छ िन्ने कुरा कसैलाई पतन र्ाहा निएको हंुदा माचर् उल्लेखखि जोखखममा 
परेका समूह र अझै िढी अपागंिा िएका महहलाहरु समस्या रहेका छन ्िन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उक्ि समूह र 
व्यन्क्िको पहहिान गरी यर्ाभसघ्र राहि प्याकजे कायथक्रम लागु गनुथ अत्यािस्यक िएकोले नेपाल सरकार तिनै िहका 
सरकारहरुैः संतर्य सरकार, प्रदेश सरकार, स्र्ानीय सरकार र सरोकारिालाहरु समि नेपाल अपांग महहला संर्, 

कालोपूल, काठमाण्डौं हाहदथक अनुरोध गदथछैः 



• क्िारेन्टाइन तनमाथण गदाथ र आइसोलेसन िेडहरु ियार गदाथ अपांगिा मैरी, लैंचगकमैरी र समािेशीिामा 
ध्यान हदइ उपयुक्ि ठाउंको समेि छनौट गरी देशै िरी एकै मापदण्ड िनाइ पहंुियुक्ि तनमाथण गररनु पने 

• अपांगिा िएका व्यन्क्ि र अपांगिा िएका महहलाहरुको र समग्र लैंचगक हहसंा प्रिाविि महहलाका लाचग 
सेिा प्रदान गने उद्देस्यले स्र्ापना गररएका र संिालन गररएका पुनथस्र्ापना केन्रहरुको लेखाजोखा गरी 
भलस्ट ियार गरर राहि प्याकेज र्ोषणा गररनु पने 

• अपांगिा िएका महहलाका यौन िर्ा प्रजनन ्स्िास््य संग सम्िन्धीि आिस्यकिाहरु जस्िैैः स्यानेटरी 
प्याड, स्पाइनल कडथ इन्जुरी िएका व्यन्क्िका लाचग क्यारे्डर, ड्राइपर आहद उपलव्ध गराइनु पने सारै् 
व्यन्क्िगि सरसफाइको सिालमा जनिेिनामूलक सामचग्रहरु उत्पादन र प्रसारण गररनुपने, 

• अति र पूणथ असक्ि अपांगिा, स्पाइनलडथ इन्जुरी, िौद्चधक अपांगिा, अहटजम लगायिका जस्ले तनयभमि 
औषचध उपिोग गरररहनु िएको छ यो जहटल अिस्र्ामा यािायाि र हहडंडुलको गनथ नपाउंने र औषचध 
पसल सम्म पुग्न कहठन िएको अिस्र्ा र खाद्यान्न ककन्न समेि कहठनाइ िएको छ िने आचर्थक 
अिािको कारण िोकै िस्नु पने िाध्यिालाई मध्यनजर गरी स्र्ानीय िहहरुले लेखाजोखा राखी सेिा 
पुयाथउनु पने, 

• मनोसामान्जक अपांगिाको हकमा अझ यो कहठन पररन्स्र्ति समस्या निढोस िनेर सकारात्मक 
िािािरणको तनमाथण गनथ मनोसामान्जक परामसथ सेिाको व्यिस्र्ा सारै् हेमोफेभलया िएका व्यन्क्िले 
अस्पिालको युतनटहरुिाट पाउने फ्कक्याटर, प्लाज्मा जस्िा सिेाहरुलाई तनयमति गराइनु पने, 

• स्िास््य िर्ा जनसंख्या मन्रालयले अपांगिा िएका व्यन्क्िलाई अप््यारो परेको खण्डमा िुरुन्ि सूिना 
प्राप्ि गनथ सककयोस िनेर सूिना केन्र डेस्क िोकक समन्िय गररनु सारै् सूिनाका सामचग्र हरुलाई 
सांकेतिक िाषा माफथ ि र व्रेल लगायि सहज पहंुि पयाथउन नीतिगि तनणथय गररनु पने, 

• प्रत्येक क्िारेन्टाइनमा िहहरा िर्ा सुस्ि श्रिण व्यन्क्िहरुलाइ सहज संिार गनथ सांकेतिक िाषा र नोटटेकर 
िर्ा सूिनाहरु क्याम्पसन माफथ ि गने व्यिस्र्ा गररनु पने सारै् उक्ि स्र्ानामा आिस्यकिा अनुसार 
सहयोगी सेिा सहायक सामचग्र जस्िैैः ह्िीलचियर, सेिो छडड, िैसाखी, िाकर लगायिको व्यिस्र्ा गररनु पने, 

• गिथिति महहलाको ि्यांक राखी डेभलिरी गराउने समयमा अस्पिाल सम्म सहज पहंुि र सेिा पाउने 
व्यिस्र्ा गररनु पने सारै् सुत्केरी र निजाि भससुको स्िास््य िर्ा पोषणको व्यिस्र्ा गररनु पने, 

• ज्येष्ठनागररक होम, िालगहृ, सुधार गहृ, हहसंा प्रिाविि महहलाका लाचग संिाभलि लाचग सुरक्षिि िासहरुको 
ि्यांक राखी उतनहरु लक्षिि कायथक्रमहरु ल्याइनु पने, 

• अपांगिा िएको व्यन्क्ि जो पूणथ असक्ि अति असक्ि र हहडंडुल गनथ कहठन िएका जो स्िािलम्िी जीिन 
व्यतिि गरररहेका अन्य अिस्र्ामा सहयोगीको सहायिाले जीिन िलाउने िर लकडाउनको कारण 
सहयोगीको अिािमा एक्लै कोठामा िस्न िाध्यिा िएकाको ि्यांक राखी उतनहरु सम्म सिेा पुयाथउनु पने, 

• अपांगिा मा पतन िौद्चधक अपांगिा, अहटजम िर्ा तिव्र मनोसामान्जक समस्या िोचगरहेका व्यन्क्ि,  महहला 
िर्ा िालिालीकाको यककन ि्यांक राखी उतनहरुका अभििािक, संरिक िर्ा सहयोगीहरुलाई मनोिल उच्ि 
राख्न र सहयोग गनथ सम्पकथ  स्र्ावपि गने कायथक्रम ल्याइनु पने,    



• अपांगिा िएका व्यन्क्ि लगायि तनरिरहरु जो दगुथममा िसोिास गनुथ हुन्छ टेभलफोन, इन्टरनेट लगायिका  
संिार माध्यहरु सारै् स्र्ानीय िाषा र सांकेतिक िाषा दोिाषेको पहंुिमा नहुने समुहहरु सम्म पुग्न र 
उहांहरुलाई परेको समस्या िुझेर समाधान गनथ स्र्ानीय िह र िि ्स्र्ानमा रहनु हुने संर्संस्र्ा, 
संजालहरुको समन्िय गनथ सहयोग सभमति या संजान गठन गररनु पने, 

• लकडाउनका समयमा क्िारेन्टाइन िाहेक अन्य रोग लागेका, अिानक दरु्थटना या तनयभमि डाक्टरको 
तनगरानीमा रहेकाहरुका लाचग नीन्ज िर्ा सरकारी अस्पिालहरुमा तनरन्िर रुपमा सेिा पाउने व्यिस्र्ा 
गररयो नर अस्पिालको सेिा पाउन नसकक र मानभसक वपडाको कारण र्प विरामीको िदृ्चध हुन सक्ने 
अिस्र्ालाई मध्यनजर गरर संयन्रहरुको स्र्ापना गररनु पने, 

• अपांगिा िएका व्यन्क्िले प्रयोग गरररहेका सहायक सामचग्रको उपलव्धिा र ममथि गनुथ पने अिस्र्ामा 
समस्या परररहेको हंुदा उक्ि समस्या समाधानका लाचग सुरिा तनकाय र स्ियंसेिकले यस विषयमा 
जानकारी राखी ममथि केन्र सम्म पहंुि िदृ्चध गररहदनु पने, 
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