
 आफ्नो परिवािका सदस्यहरूसँग मात्र वससिहकेा बौसिक 

अपाङ्गता भएका व्यसि/बालबासलका वा अरिजम 

प्रभासवत बालबासलका वा मनोसामासजक समस्या भएका 

व्यसिहरूलाई भूकम्प पश्चात ठूलो समुहमा वा अन्य 

मासनसहरू ससहतको समुहमा सेल्ििमा िहन असहज हुन 

सक्छ । तसर्थ सेल्ििमा पसन उनीहरूलाई आफ्नो 

परिवािसँग मात्र वस्न पाउने व्यवस्र्ा समलाउनु पछथ । 

 वस्न वा सुत्न ि दैसनक कृयाकलापहरू गनथ सहयोगी वा 

उपयुि अनुकुलताको आवश्यकता पने गम्भीि अपाङ्गता 

भएका व्यसिहरूलाई सेल्ििमा सकेसम्म यस्तो व्यवस्र्ा 

समलाउने प्रयास गनुथपछथ । 

 भुकम्प प्रभासवत बसहिा व्यसिहरूको लासग िाहत सामग्री 

सवतिण लगायत सवसभन्न सहयोगहरू उपलब्ध गिाउँदा 

साङ्केतकक भाषा दोभाषेको व्यवस्र्ा गनुथपछथ ।   

 सबै पुनस्र्ाथपनाका कायथक्रमहरू अपाङ्गता समावेशी 

हुनुपछथ ि पुनस्र्ाथपनाका कायथक्रमहरू सनमाथण गदाथ वा 

कायाथन्वयनको योजना बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यसि 

वा सतनका प्रसतसनसधहरूको सहभासगता गरिनुपछथ ि 

यसको संयुि अनुगमनको व्यवस्र्ा गरिनुपछथ ।  

 भुकम्पले उत्पन्न गिेको त्रासको कािणले मनोसामासजक 

समस्यामा िहकेा अपाङ्गता भएका बालबासलका/व्यसि 

वा मासर् उल्लेसित समुहमा पने सबै मासनसहरूलाई 

मनोसामासजक पिामशथको व्यवस्र्ा गनुथपछथ ।   
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नकदने ि अपाङ्गता भएका व्यसि नछुिुन भने्न सुसनसश्चत गनथ 

पसहले उनीहरू स्वयम वा उपसस्र्त उनीहरूका परिवािका 

सदस्यहरूलाई सवतिण गनुथपछथ। 

 सेल्ििहरू बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यसिहरूलाई सहज 

हुनेगरि वनाउने ि अस्र्ाई सौचालय अपाङ्गता मैत्री 

बनाउनुपछथ। 

 असाध्यै गम्भीि अपाङ्गता भएका व्यसिहरूलाई सनिन्ति रूपमा 

घि परिवािको सेवा ि स्यहाि चासहिहने हुनाले उनीहरूका 

परिवािका सदस्य धेिै िाढा िाहत सलन जान नसके्न हुन सक्छन ि 

उनीहरूलाई सँधै अरूले सहयोग नगनथ पसन सक्छ । त्यसैले यस्तो 

अवस्र्ाका मासनसहरू पत्ता लगाइ िाहत सामग्री उनीहरू बसेको 

स्र्ानमानै पुयाथउने वन्दोवस्त समलाउनु पछथ। 

 आमा वावु गुमाएि वेवारिसे अवस्र्ामा िहकेा अपाङ्गता भएका 

वालवासलकाहरूलाइ तत्काल सुिसित ठाँउ ि िेिदेिको व्यवस्र्ा 

गने ि उनीहरूलाई पुनस्र्ाथपनाको चिणमा प्रवेश नगरूञ्जेल 

सनयसमत िाहत उपलब्ध गिाउने व्यवस्र्ा गनुथपछथ। 

 सेल्िि वा समुहमा वस्दा अपाङ्गता भएका बालबासलकावमासर् 

दवु्यथवहाि यौन शोषण, यौन हहसंाहरू हुने सम्भावनालाइ 

मध्यनजि गरि आवश्यक सुििाको व्यवस्र्ा गनुथपछथ। 

 भुकम्पको कािणले धेिै अपाङ्गता भएका व्यसिहरूले आफ्ना 

सहायक सामग्रीहरू जस्तै ह्वीलसचयि, वैशािी, सेतो छडी, सुने्न 

यन्त्र आकद गुमाएका छन् । तसर्थ िाहत समाग्री अन्तगथत यस्ता 

सवषयहरूलाई पसन समावेश गरिनुपछथ । 

 मेरूदण्ड पिघात भएका अपाङ्गता भएका व्यसिहरूको लासग 

क्यार्ेिि ि डाइपि जस्ता कुिा ि मसहलाहरूका लासग स्यासनििी 

प्याडको आवश्यकता पने हुनाले यस्ता सवशेष 

आवश्यकताहरूलाई िाहत सेवामा समावेश गनुथपछथ ।   

 भूकम्पको कािणले धेिै अपाङ्गता भएका व्यसिहरूले आफूले 

सनयसमत सेवन गनुथपने औषसधहरूबाि बसित भैिहनु पिेको छ । 

तसर्थ यस्तो अवस्र्ामा िहकेा व्यसिहरूको िोजी गरि तत्काल 

औषधीको व्यवस्र्ा गरिकदनुपछथ ।  

भूकम्प प्रभासवत व्यसिहरूका लागी िाहत सवतिण ि 

पुनस्र्ाथपनाका कायथमा  

अपाङ्गता भएका व्यसिहरूलाई सकक्रय ि प्रभावकािीरुपमा 

समावेश गिाउने बािे 

अतयन्त जरुिी असपल 

सवपद्को वेलामा ि सवपद ्पश्चातका अवस्र्ाहरूमा अपाङ्गता 

भएका व्यसिहरू सवसभन्न कािणले बकढ जोसिममा पिेका 

हुन्छन् । त्यसैले िाहत तर्ा पुनस्र्ाथपनाका वेलामा उनीहरू 

तर्ा उनीहरूका सवशेष आवश्यकताहरूलाई पसहलो 

प्रार्समकतामा िािेि काम गनुथ जरूिी छ ।  यसका लागी: 

 कुनै सनसश्चत स्र्ानमा िाहत सवतिण गदाथ सो स्र्ानमा 

अपाङ्गता भएका व्यसि कसत संख्यामा िहकेा छन् भन्ने 

कुिा सुसनसश्चत गनुथपछथ । यो कुिा सम्बसन्धत वडाको वडा 

नागरिक मि वा सम्बसन्धत सजल्लामा अपाङ्गता 

िेत्रमा काम गरििहकेो संस्र्ाका प्रसतसनसध वा मसहला 

तर्ा बालबासलका कायाथलय वा सो सवालमा काम 

गरििहकेा अन्य सिोकािवालाहरू सँग समन्वय गिेि 

सलन सककन्छ ।  

 िाहत सवतिण गनथ स्र्ान छनौि गदाथ अपाङ्गता भएका 

व्यसिहरू सहजै सहभागी हुन सके्न स्र्ानमा गनुथपछथ ।  

 िाहत सवतिणको कामलाई सभडभाड ि असंगरठत हुन 


