
अपा�ता भएका म�हला तथा
बा�लकाह�मा को�भड १९ को
�भाव स�ब�ी �त अ�ययन

अपा�ता भएका म�हला तथा बा�लकाह�मा को�भड१९ को �भाव स��ी �तु अ�यन नेपाल

अपा� म�हला सङ्घले स�� गरेको हो। कोरोना भाइरसले �व�लाई आ�ा� पा�ररहेको

अव�ामा नेपाल प�न �सबाट अछुतो रहन सकेन । भाइरसलाई फैलन न�दन र यसको

असरलाई �ूनीकरण गन� नेपाल सरकारले क�रब चार म�हना लामो लकडाउन ग�यो।

त��ात् लकडाउन र अ� ��तब�ह� �मैसँग फुकुवा हँुदै गए प�न आम मा�नसको दै�नक

जीवन भने सामा� ब� सकेको छैन। ब�ाब�ी तथा महामार�को कारण अपा�ता भएका

म�हला तथा बा�लकाह�को ���त झनै क�ठन ब� पुगेको छ। यसै स�भ�लाई म�नजर गद�

को�भड१९ ले अपा�ता भएका म�हला र बालबा�लकालाई पारेको �भावको �व�ेषण गन� यस

�तु अ�यन स�� ग�रएको हो।

सं तवेदन
�डसे�बर, २०२०



�तु अ�यनको मु� उ�े� भनेको ब�ाब�ी तथा
�सप�छको अव�ामा अपा�ता भएका म�हला तथा
बा�लकाह�को अव�ा �व�ेषण गनु� रहेको �थयो।
ब�ाब�ीको समयमा अपा�ता भएका म�हलाह�ले सामना
गनु�परेका �ा� तथा अ� दै�नक क�ठनाइ  सूचना ता
स�ारमा पहँुच र  �हसंाज�ा प�ह�लाई समेटेको छ।
यसका साथै यस अ�यनले ब�ाब�ी उनीह�को अव�ा
र आव�कतालाई प�न समेटेको छ।
 
�तु अ�यन प�रमाणा�क अ�यन �व�धको �योग गरेर
स�� ग�रएको �थयो जसमा १६० उ�रदाताह� सहभागी
�थए। अपा�ता भएका म�हला, बा�लका र �तनका
अ�भभावकह�लाई यस अ�यनमा उ�रदाताको �पमा
समावेश ग�रएको �थयो जसमा उ�रदाताह� सबै �देशबाट
सहभागी भएका �थए। यस अ�यनका लागी नेपाल अपा�
म�हला सङ्घले अनुस�ान �व� (Research
Consultant) सँग सम�य गरेर ��ावली तयार पारेको
�थयो। ��ावलीमा सबैजसो ��मा बहु वैक��क उ�रह�
स�हत अ� भ�े अ�न प�न रा�खएको �थयो साथै केही
��ह� उ�रदाताह�को �वचार बु�े अ�भ�ायले प�न
समेिटएको �थयो। अ�यनको त�ा� स�लनको लागी
गुगल फम�को �योग ग�रएको �थयो जसमा सबै
उ�रदाताह�लाई सो�धएको ��ह� भन� भ�नएको �थयो।
केही उ�रदाताह�को हकमा भने यसै सं�ाका सद�ह�
तथा कम�चार�माफ� त �ववरण भराइएको �थयो। 

अयनको उ�े� र पत



उरदाताहको
जनसािक ववरण

अ�ययनमा सबैभ�दा बढ� बा�मती �देशबाट (२२.५ ��तशत)
र कम सु�रप��म �देशबाट (७.५ ��तशत) उ�रदाताह�
सहभागी �थए। 
अपा�ताको वग�को आधारमा सबैभ�दा बढ� शारी�रक
अपा�ता भएका ���ह� (६८.७५  ��तशत) सहभागी
भएका �थए। �यसको अलावा अ�ययनमा ����वहीन र ब�हरा
उ�रदाताह�को सहभा�गता �मशः ९.३८ र ७.५ ��तशत
रहेको �थयो। २.५ ��तशत उ�रदाताह� मनोसामा�जक
अपा�ता भएका ���ह� �थए भने १ जना ब� अपा�ता
भएका ��� प�न यस अ�ययनमा सहभागी �थए।
जातीगत् आधारमा हेदा� कूल उ�रदाताह�म�ये ६० ��तशत
�ा�ण/छे�ी समुदायका �थए भने २३.१३ ��तशत जनजा�त
समुदायबाट सहभागी �थए। मधेसी र द�लत समुदायको
��त�न�ध�व �मशः ८.७५ र ६.८८ ��तशत रहेको �थयो।
उमेरको आधारमा हेदा� सबैभ�दा बढ� २६-३५ वष� उमेर
समूहको ��त�न�ध�व रहेको �थयो जसले कूल उ�रदाताको
आधा �ह�सा ओगटेको �थयो। �य�तै १९-२५ वष� उमेर
समूहको ��त�न�ध�व २३.१३ ��तशत �थयो। १०-१८ वष� उमेर
समूहका उ�रदाताह� ४.३८  ��तशत �थए भने ६० वष�
मा�थका केवल एक जना मा� अ�ययनमा सहभागी �थए।
कूल उ�रदाताको क�रब एक �तहाइ अथा�त् ३२.५ ��तशत ले
मा�य�मक तह उ�ीण� गरेका �थए भने एक चौथाइ अथा�त् २५
��तशतको शै��क यो�यता �नातक रहेको �थयो। १५.६३
��तशत ���ह�ले आ�नो शै��क यो�यता �नातको�र
रहेको भने। केवल ६.८८ ��तशत सहभागीले मा� आफू
�नर�र रहेको बताए।
अ�ययनमा सहभागी म�ये ४० ��तशतले आफू �व�ाथ�
भएको बताए भने १५.६३ ��तशतले आफू बेरोजगार रहेको
भने। केवल १२.५ ��तशतले आफू कृषीकम� गन� बताए।
�यसअ�त�र� उ�रदाताह�म�ये ६.८८ ��तशत अ�यापन,
५.६३ ��तशत �वरोजगार र ५ ��तशत �नजी �े�मा काम गन�
बताए। यस अ�ययनमा सरकारी नोकरी गन� केवल ३.७५
��तशत �थए।



मु जानकारीह

लकडाउनको समयमा सामना गनु�परेको �ा� सम�ाको स��मा
३७.७८ ��तशतले नय� �ा� सम�ा �सज�ना भएको, ३६.६७ ��तशतले
�नय�मत �ा� ज�च गराउन नपाएको तथा २५.५६ ��तशतले �नय�मत
�पमा सेवन गनु�पन� औषधी �ा� गन� नसकेको बताए तर �वड�ना उनीह�
म�े केवल ८.७५ ��तशतले मा� आ�ना ती �ा� स��ी सम�ाह�
समाधान भएको र ४६.२५ ��तशतले आं�शक �पमा स�ोधन भएको भने।
उ�रदाताह�म�े ५६.१८ ��तशतले ब�ाब�ीको समयमा आफू �हसंामा
परेको बताए। उनीह�म�े २८.०९ ��तशतले आफूले मान�सक यातना
भो�ुपरेको, १४.६१ ��तशतले आफूलाई ए�ाइएको तथा १०.११ ��तशतले
मौ�खक गालीगलौज सहनु परेको भने। �सको अलावा ३.३७ ��तशत
उ�रदाताह�ले शार��रक �हसंासमेत भो�ुपरेको बताए। �सर� �हसंा भो�
बा� उ�रदाताह�म�े ४२.२२  ��तशतले आफू �छमेक�बाट र २८.८९
��तशतले प�रवारबाट �हसंा भोगेको बताए।
ब�ाब�ीको समयमा ७२.५ ��तशतलाई यातायातको, ५५ ��तशतलाई
दै�नक आ�ानी र रोजगार�मा तथा ४५ ��तशतलाई �ा� सेवा �लन
सम�ा भएको बताए। ४१.९ ��तशतले ब�ाब�ीको समयमा पैसा नै नभएर
सम�ा भएको बताए। ��ै ५१.९ ��तशतले ब�ाब�ीको समयमा दै�नक
खा�व�ुह� ख�रद ्गन� �नकै क�ठन भएको भने।
को�भड१९ र लकडाउनको जानकार� स��मा ९२.५ ��तशतले  �सबारेमा
जानकार� �ा� भएको बताए भने ६.२५ ��तशतले जानकार� �ा� गन�
नसकेको भने। जानकार� �ा� गन�बाट व��त हुनेह�मा खास गर� सु�
�वण र मनोसामा�जक अपा�ता भएका ���ह� रहेछन्।
सूचनाको लागी सबैभ�ा बढ� �योग ग�रने मा�म मोबाइल रहेको पाइयो
जसमा ७३.७५ ��तशतको पहँुच रहेछ। ��ै रेिडयोमा ६८.७५ ��तशत,
सामा�जक स�ालमा ६२.५ ��तशत र टे�ल�भजनमा ५० ��तशतको पहँुच
रहेको पाइयो। २९.४ ��तशतले अ� ���ह�बाट समेत कोरोना र
ब�ाब�ीको �वषयमा जानकार� तथा सूचनाह� �लने गरेको भने।
सूचना तथा जानकार�को पहँुचयु�ताको स��मा एक �तहाइ
उ�रदाताह�ले पहँुचयु� नभएको बताए जसमा खास गर� बहु अपा�ता,
ब�हरा, मनोसामा�जक अपा�ता तथा बौ��क अपा�ता भएका  उ�रदाताह�
�थए। पहँुचयु� सूचना  र स�ारको अभावमा ५६.२५ ��तशतलाई दै�नक
खा�व�ु कसर� र कुन समयमा ख�रद ्गन�, २६.५६ ��तशतलाई देश�भ� र
बा�हरको ग�त�व�ध र १७.१९ ��तशतले कोरोना र यसबाट सुर��त रहने
उपायको बारेमा रा�ो जानकार� �ा� गन� नसकेको बताए।



राहतको स��मा केवल २० ��तशत उ�रदाताले मा� राहत
�ा� गरेको पाइयो।  खास गर� बहू अपा�ता भएका, बौ��क
अपा�ता भएका, �ून�ि�यु� ��� र सु� �वण भएका
���ह�ले राहत �ा� गन� नसकेको बताए।
राहत �ा� गन�ह�म�े अ�धक�श अथ�त् ७२.९७ ��तशतले
राहतमा केवल खा�ा� मा� �ा� गरेको भने। १८.७५
��तशत उ�रदाताह�ले राहत सामा�ीमा उनीह�का लागी
अ�ाव�क अ� सामा�ीह� प�न समेटेको बताए।
राहत �वतरणमा आधा जसो उ�रदाताह�ले म�हलाह�को
सहभा�गता नरहेको बताए भने केवल ३५.४८ ��तशतले
केवल नाम मा�को लागी म�हलाह� समावेश ग�रएको �थयो
भने। �सअ�त�र� �तन चौथाइ उ�रदाताह�ले राहत
�वतरण अपा�ता तथा लै��क मै�ी नभएको भने।
ब�ाब�ी र अ� ��तब�ह� हटे प�न ९०.११ ��तशत
उ�रदाताह�ले प�र���त अझै उनीह�का लागी जिटल
रहेको भने।
५८.१३ ��तशतले आफूलाई अ�हले प�न राहतको आव�कता
रहेको बताए। राहतको आव�कता हुनेह�मा सु� �वण,
ब�हरा, मनोसामा�जक अपा�ता र बोलाई स��ी अपा�ता
भएका ���ह� बढ� रहेका छन्।
राहतको आव�कता भएकाह�म�े ३४.४ ��तशतलाई 
 आ�थ�क रकम, ३२.५ ��तशतलाई खा�ा� र ३०.६३
��तशतलाई �ा� र सरसफाइका सामा�ीह� आव�क
रहेको पाइयो। �सअ�त�र� १६.९ ��तशतले आफूलाई
सहायक सामा�ीह� आव�क रहेको बताए।
१० म�े ९ उ�रदाताह�ले अपा�ता भएका म�हला तथा
बा�लकाह� बढ� जो�खममा हुने साथै उनीह�को शार��रक
अव�ा र सी�मतताले गद� अ�को सहयोग �नर�र चा�हने
भएकोले उनीह�का लागी �वशेष हेरचाह र सहयोगी सेवा
उपल� हुनुपन� बताए।

मु जानकारीह



अपा�ता भएका म�हला र बा�लकाह�को अव�ालाई सहज बनाउनको
लागी नेपाल सरकारले बेलैमा �वशेष राहतका �ाकेजह� �ाएर �सलाई
स���त ���ह�स� पु�े गर� काय��यन गनु� पद�छ। 
अझै प�न सूचना र जानकार�ह� पूण� �पमा पहँुचयु� हुन नसकेकोले सबै
िक�समका सूचना र स�ार �णालीह� पहँुचयु� बनाउनको लागी उ�चत
�नद�शन �दनु तथा यस स��मा बनेका नी�तह�को काय��यन गनु�पद�छ। 
स�ट र महामार�को समयमा अ� म�हलाह�ज�ै अपा�ता भएका म�हला र
बा�लकाह� प�न �हसंाको जो�खममा रहने भएकोले �स��त नेपाल सरकार
�नकै संवेदनशील भएर ला�ु पद�छ।
अपा�ता भएका म�हला र बालबा�लकाह�का आआ�नै �ा� सम�ा र
जिटलताह� हुने भएकोले �वशेष आव�कता स�ोधन र सहयोगी सेवाह�
उपल� गराउनको लागी �वशेष रणनी�त बनाएर लागू गनु� पद�छ। 
महामार� तथा स�टको समयमा राहत �वतरण गद� अपा�ता र लै��क
प�लाई �वशेष �ान �दएर अपा�ता भएका म�हला तथा बा�लकाह�का
लागी अ�ाव�क हुने सामा�ीह�लाई प�न राहत �ाकेजमा समेटेर राहत
�वतरण काय� अगाडी बढाउनुपद�छ।

�तु अ�यनबाट �ा� जानकार�ह�लाई �व�ेषण गद� अपा�ता भएका म�हला र
बालबा�लकाह�को अव�ा ब�ाब�ीको समय तथा �सप�छ प�न �नकै जिटल
अव�ामा रहेको पाइयो। तसथ� �ा� जानकार�का आधारमा �न� सुझावह�
��ुत ग�रएको छ ।

�सका साथै नेपाल अपा� म�हला सङ्घलगायत अपा�ताको �े�मा काय�रत
सं�ाह�ले मा�थ उ�े�खत प�ह�लाई �वशेष �ाल गद� अपा�ता भएका
म�हला र बा�लकाह�को मु�ा स�ोधन गराउन �नर�र �पमा पैरवी, सम�य र
सहकाय� गनु�पद�छ। �सबाहेक अपा�ता भएका म�हला तथा ब�लका र
उनीह�का प�रवारको �मता अ�भवृ�� गन�, आव�क सामा�ी तथा सेवा
�ा��का लागी सम�य ग�र�दने, मनोसामा�जक सेवा �दान गन�ज�ा कामह�
प�न म�हला सङ्घलगायत सबै सं�ाह�ले �नर�र �पमा गनु� पद�छ साथै
कोरोना महामार�ज�ो स�टको अव�ामा य�ा कुराह�मा थप संवेदनशील र
�ज�ेवार ब�ुपद�छ।
 

सुझाव



अपा�ता भएका म�हला र बा�लकाह� अपा�ता
तथा म�हला भएकै कारण दोहोरो ब�ह�रण र
�वभेदमा परेका छन्। एका�तर उनीह�
घरप�रवार र समाजबाट पीिडत छन् भने
अक��तर स�टको समयमा प�न रा�बाट
अ�भभावक�को महसुस गन� पाएका छैनन्।
अपा�ता तथा म�हला भएकै कारण दै�नक
जी�वकोपाज�न गन� तथा रा� तथा गैरसरकार�
तहबाट �दान ग�रएका राहत साथसाथै सूचना र
जानकार�मा सहज पहँुच �ा� गन� नस�ा
स�टको समयमा उनीह�को ���त झन् नाजुक
ब� पुगेको छ। तसथ�, रा�लगायत सबै
सरोकारवाला ��� तथा �नकायह�ले
उनीह�को जीवन�र उका�को लागी बेलैमा
आआ�नो �े�बाट समु�चत कदमह� चा�नु
अप�रहाय� भइसकेको छ। 

नष


