
भकूम्प प्रभावित व्यविहरूका लागी राहत वितरण र पनुर्स्ाापनाका कार्ामा  

अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई सक्रिर् र प्रभािकारीरुपमा समािशे गराउन ेबारे 

अतर्न्त जरुरी अवपल 

विपद्को िेलामा र विपद ्पश्चातका अिर्स्ाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यविहरू विवभन्न कारणले बक्रि जोविममा परेका 

हुन्छन् । त्र्सैल े राहत त्ा पुनर्स्ाापनाका िेलामा उनीहरू त्ा उनीहरूका विशेष आिश्र्कताहरूलाई पवहलो 

प्रा्वमकतामा रािेर काम गनुा जरूरी छ ।  र्सका लागी: 

 कुनै वनवश्चत र्स्ानमा राहत वितरण गदाा सो र्स्ानमा अपाङ्गता भएका व्यवि कवत संख्र्ामा रहकेा छन् भन्ने कुरा 

सुवनवश्चत गनुापछा । र्ो कुरा सम्बवन्ित िडाको िडा नागररक मञ्च िा सम्बवन्ित वजल्लामा अपाङ्गता क्षेत्रमा काम 

गरररहकेो संर्स्ाका प्रवतवनवि िा मवहला त्ा बालबावलका कार्ाालर् िा सो सिालमा काम गरररहकेा अन्र् 

सरोकारिालाहरू सँग समन्िर् गरेर वलन सक्रकन्छ ।  

 राहत वितरण गना र्स्ान छनौट गदाा अपाङ्गता भएका व्यविहरू सहजै सहभागी हुन सके्न र्स्ानमा गनुापछा ।  

 राहत वितरणको कामलाई वभडभाड र असंगरित हुन नक्रदने र अपाङ्गता भएका व्यवि नछुटुन भन्ने सुवनवश्चत गना 

पवहले उनीहरू र्सिर्म िा उपवर्स्त उनीहरूका पररिारका सदर्सर्हरूलाई वितरण गनुापछा। 

 सेल्टरहरू बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई सहज हुनेगरर िनाउने र अर्स्ाई सौचालर् अपाङ्गता मैत्री 

बनाउनुपछा। 

 असाध्र्ै गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई वनरन्तर रूपमा घर पररिारको सेिा र र्सर्हार चावहरहने हुनाल े

उनीहरूका पररिारका सदर्सर् िेरै टािा राहत वलन जान नसके्न हुन सक्छन र उनीहरूलाई सँिै अरूले सहर्ोग नगना 

पवन सक्छ । त्र्सैल े र्र्सतो अिर्स्ाका मावनसहरू पत्ता लगाइ राहत सामग्री उनीहरू बसेको र्स्ानमानै पुर्ााउने 

िन्दोिर्सत वमलाउनु पछा। 

 आमा िािु गुमाएर िेिाररसे अिर्स्ामा रहकेा अपाङ्गता भएका िालिावलकाहरूलाइ तत्काल सुरवक्षत िाउँ र 

रेिदिेको व्यिर्स्ा गने र उनीहरूलाई पुनर्स्ाापनाको चरणमा प्रिेश नगरूञ्जेल वनर्वमत राहत उपलब्ि गराउने 

व्यिर्स्ा गनुापछा। 



 सेल्टर िा समुहमा िर्सदा अपाङ्गता भएका बालबावलकािमाव् दवु्यािहार र्ौन शोषण, र्ौन हहसंाहरू हुन े

सम्भािनालाइ मध्र्नजर गरर आिश्र्क सुरक्षाको व्यिर्स्ा गनुापछा। 

 भुकम्पको कारणले िेरै अपाङ्गता भएका व्यविहरूले आफ्ना सहार्क सामग्रीहरू जर्सतै ह्िीलवचर्र, िैशािी, सेतो 

छडी, सुन्ने र्न्त्र आक्रद गुमाएका छन् । तस्ा राहत समाग्री अन्तगात र्र्सता विषर्हरूलाई पवन समािेश गररनुपछा । 

 मेरूदण्ड पक्षघात भएका अपाङ्गता भएका व्यविहरूको लावग क्र्ा्ेटर र डाइपर जर्सता कुरा र मवहलाहरूका लावग 

र्सर्ावनटरी प्र्ाडको आिश्र्कता पने हुनाले र्र्सता विशेष आिश्र्कताहरूलाई राहत सिेामा समािेश गनुापछा ।   

 भूकम्पको कारणले िरैे अपाङ्गता भएका व्यविहरूले आफूले वनर्वमत सेिन गनुापने औषविहरूबाट बवञ्चत भरैहन ु

परेको छ । तस्ा र्र्सतो अिर्स्ामा रहकेा व्यविहरूको िोजी गरर तत्काल औषिीको व्यिर्स्ा गररक्रदनुपछा ।  

 आफ्नो पररिारका सदर्सर्हरूसँग मात्र िवसरहकेा बौविक अपाङ्गता भएका व्यवि/बालबावलका िा अरटजम प्रभावित 

बालबावलका िा मनोसामावजक समर्सर्ा भएका व्यविहरूलाई भूकम्प पश्चात िूलो समुहमा िा अन्र् मावनसहरू 

सवहतको समुहमा सेल्टरमा रहन असहज हुन सक्छ । तस्ा सेल्टरमा पवन उनीहरूलाई आफ्नो पररिारसँग मात्र िस्न 

पाउने व्यिर्स्ा वमलाउनु पछा । 

 िस्न िा सुत्न र दवैनक कृर्ाकलापहरू गना सहर्ोगी िा उपर्ुि अनुकुलताको आिश्र्कता पन ेगम्भीर अपाङ्गता भएका 

व्यविहरूलाई सेल्टरमा सकेसम्म र्र्सतो व्यिर्स्ा वमलाउने प्रर्ास गनुापछा । 

 भुकम्प प्रभावित बवहरा व्यविहरूको लावग राहत सामग्री वितरण लगार्त विवभन्न सहर्ोगहरू उपलब्ि गराउँदा 

साङ्केतक्रक भाषा दोभाषेको व्यिर्स्ा गनुापछा ।   

 सबै पुनर्स्ाापनाका कार्ािमहरू अपाङ्गता समािेशी हुनुपछा र पुनर्स्ाापनाका कार्ािमहरू वनमााण गदाा िा 

कार्ाान्िर्नको र्ोजना बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यवि िा वतनका प्रवतवनविहरूको सहभावगता गररनुपछा र र्सको 

संर्ुि अनुगमनको व्यिर्स्ा गररनुपछा ।  

 भुकम्पले उत्पन्न गरेको त्रासको कारणले मनोसामावजक समर्सर्ामा रहकेा अपाङ्गता भएका बालबावलका/व्यवि िा 

माव् उल्लेवित समुहमा पन ेसबै मावनसहरूलाई मनोसामावजक परामशाको व्यिर्स्ा गनुापछा ।   
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