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कोभिड-19 एव ंअपाङ्गता िएका व्यभिका अभिकारहरू : भिर्दशेि  

 

1. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको स्वास््यसम्बन्धी हकमा कोभिड-19 ले के-कस्तो असर पार्ददछ ? 

2. संघ-संस्थाहरूमा बसोबास गरररहकेा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूमा कोभिड-19 ल ेके-कस्तो असर पार्ददछ ?  

3. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको समुर्दायमा बस्न ेहकलाई कोभिड 19 ल ेके-कस्तो असर पार्ददछ ? 

4. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको काम, आय र जीवियापिमा कोभिड-19 ले के-कस्तो असर पार्ददछ ? 

5. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको भशक्षाको हकमा कोभिड-19 ले के-कस्तो असर पार्ददछ ? 

6. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको हहसंाबाट बच्िेसम्बन्िीको हकमा कोभिड-19 ले के-कस्तो असर पार्ददछ ? 

7. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको अभिक जिसंख्या हुि ेभवशेष समूहहरूमा कोभिड-19 ल ेके-कस्तो असर पार्ददछ ? 

a. अपाङ्गता िएका कैर्दी-बन्र्दीहरू  

b. पर्याप्त आवयस सुववधयववहीन अपाङ्गता िएका व्यभिहरू  

 

  

 

सभंक्षप्त पररचय 

कोभिड-19 भवश्व महामारील ेसमाजका सबै सर्दस्यहरूलाई चुिौती दर्दईरहकेो यस घडीमा कोभिड-19 को प्रभतकायदद्वारा भसर्जदत प्रवृभिगत, 

वातावरणीय एवं संस्थागत अवरोिहरूका कारण तलुिात्मक रुपमा अपाङ्गता िएका व्यभिहरू अत्र्वधक प्रिाभवत हुन्छि् ।    

अपाङ्गता िएका कयौं व्यभिहरूमा पभहलेर्देभि ि ै रहकेा प्रभतकुल स्वास््य अवस्थाहरूल े उिीहरूलाई िाइरस सिे र संक्रमणको कारण 

गम्िीर लक्षणहरू र्देिा पि ेउच्च जोभिम रहन्छ जसको कारण मृत्य ुहुि ेसम्िाविा पभि उभत ि ैहुन्छ । कोभिड-19 को यस्तो अवस्थामा 

आफ्िो र्दैभिक जीवियापिमय अरुको सहायतामा आभित अपाङ्गता िएका व्यभिहरूल े लकडाउिको समयमा आफूलाई एभललएको र 

जीवियापिमा करििाई िएको महसुस गर्ददछि ् । आवासीय तथा मनोविककत्सीर् सेवायुि संघ-संस्थाहरूमा आिय भलईरहकेा त्यस्ता 

व्यभिहरू संकटासन्न हुन्छि् जसको मृत्युको संख्या तीब्ररुपमा बदिरहकेो उर्दाहरणहरू प्रशस्त छि् । अपाङ्गता िएका त्यस्ता व्यभिहरूल े

स्वास््य एवं सूचिा सेवाहरूको पहुुँच प्राप्त गिद अिेकौं बािाहरूको सामिा गिुद परररहकेो उर्दाहरणहरू पभि प्रशस्तै छि् । अपाङ्गता िएका 

व्यभिहरूल े िेर्दिाव, जीभवकोपाजदि एवं आयको पहुुँच, अिलाइि भशक्षामा सहिाभग हुि र हहसंाबाट बच्िे उपायहरूको िोजी गिद पभि 

उभतकै समस्याहरूको सामिा गर्ददछि ्।  कैर्दी-बन्र्दी, घरबारभवहीि वा उपयुि आवास ििएका अपाङ्गता िएका व्यभिका भवशेष समूहहरूल े

अझ ैबिी जोभिमको सामिा गिुद पर्ददछ ।   

 

 

 प्रभतकायद एव ंउद्दारको केन्रमा मािव अभिकारहरू  

 

 

मखु्य भशषदकहरू  
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यस्ता जोभिमकय बयरेमय सचेत रहिाल े अझ ैप्रिावकारी प्रभतकायदहरूको सम्िाविा वृविलयई मयर्ाप्रशस्त र्र्ाछ जसले अपाङ्गता िएका 

व्यभिहरूल ेिोग्नु परेको र्म्भीर असरलाई भिवारण गिद सलछ । यस भिर्देशिल ेभिम्न कुराहरु हाभसल गिे लक्ष्य भलएको छ :  

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूमा भवश्व महामारीको असर तथा उिीहरूको अभिकारसम्बन्िी जिचेतिा अभिवृभि गिद,   

 भवश्वमा सदक्रय केही आशाजिक अभ्यासहरूका बारेमा ध्यािाकर्षदत गिद,   

 राज्य तथा अन्य सरोकारवालाहरूकय लाभग मुख्य कायदहरू पभहचाि गिद र   

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको समावेभशतासभहतको अभिकारमा आिाररत कोभिड-19 प्रभतकायद सुभिभित गिे सम्बन्िमा थप 

भसकाइको लाभग स्रोत-सामग्रीहरू प्रर्दाि गिद ।   

 

 

1. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको स्वास््यसम्बन्धी हकमा कोभिड-19 ल ेके-कस्तो असर पार्ददछ ? 

 

कोभिड-19 को भवशेष जोभिममा रहकेो समूह हुुँर्दाहुुँर्दै स्वास््यसम्बन्िी सूचिाको पहुुँच िहुुँर्दा र अन्य वातावरणीय कारण तथा अपाङ्गता 

िएका व्यभिहरूले स्वास््य सेवा व्यवस्थामा सामिा गिुदपि ेभविेर्दको बारेमा व्याख्या गिे सीभमत मेभडकल भिर्देभशका एवं प्रोटोकलहरूको 

कारण अपाङ्गता िएका व्यभिहरूले यस भवश्व महामारीको समयमा स्वास््य सेवाको पहुुँच हाभसल गिद अझ ैबिी असमािताहरूको सामिा 

गर्ददछि ् । यी प्रोटोकलहरूल े अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको गुणस्तरीय जीवि तथा सामाभजक मूल्यसम्बन्िी उिीहरू भबरुिका मेभडकल 

पूवादग्रहहरूको पभि िुलाशा गर्ददछि् । उर्दाहरणको लाभग, भिभित अपाङ्गताका दकभसमहरू, र्दैभिक जीविको लाभग अत्र्वधक सहायता 

ियवहने आवश्यकताहरू, ‘र्दबुदलता’, “थरेापीजन्य सफलता” का सम्िाविाहरु एवं बाुँच्ि बाुँकी सीभमत “उमेर” िएका माभिसहरु बारे 

िारणासम्बन्िी बभहस्कार मापर्दण्डसभहतका र्दलुदि स्रोतहरूको बाुँडफाुँड उपचार तथा पभहचाि एवं सोसम्बन्िी बाुँडफाुँड भिर्देभशका । 

अपाङ्गता िएका व्यभिहरू तथा उिीहरूका पररवारहरूल ेपभि पुिजीवि प्राप्त गिे उपायहरूसम्बन्िी स्वास््य प्रणाली भित्रका तिावको 

सामिा गरेका छि ्।  

 

आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 

 साि मररिो गणतन्त्रको जैभवक-िैभतकता सभमभतले उपचार पभहचाि एवं बाुँडफाुँडका सम्बन्िमा कोभिड-19 भिर्देशि जारी गरेको छ, 

जसले अपाङ्गताको आिारमा हुि े भविेर्दलाई भिषिे गर्ददछ : “तसथद रोजाईको मापर्दण्ड ििेकै भचदकत्सकीय उपयुिता एवं समाि 

अिुपातको उपचारको आिारमा हरेक मािव जीविको सम्माि गर्दै सही तवरले उपचारको पभहचाि एवं बाुँडफाुँड कायादन्वयि गिुद हो ।  

उमेर, भलङ्ग, सामाभजक वा जातीयता जस्ता अन्य जुिसुकै छिौट मापर्दण्ड िैभतक रुपमा अस्वीकायद छ दकिदक यसले जीवि भजउि िरैे 

वा कम लायक िन्न ेजीविकै िणेी भसजदिा गर्ददछ जसल ेअन्तत्वगत्वा स्वीकार गिद िसदकिे हर्दसम्म मािव अभिकारहरूको हिि् गर्ददछ ।”1 

 सयंिु राज्य अमरेरकाभस्थत स्वास््य तथा मािव सेवा भविागको िागररक अभिकार कायादलयले “परुाति सोच, अपाङ्गता वा उमेरको 

उपभस्थभत रहकेो वा िरहकेो िन्ने कुरामा भििदर िई जीविको गुणस्तर मलू्यांकि वा व्यभिको तुलिात्मक “मलू्य” मा आिाररत रहरे 

अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको मेभडकल सेवालाई इन्कार गररि ु हुुँर्दैि” िन्ने व्यहोरासभहत अभिकारीहरूल े अपाङ्गताको आिारमा 

भविेर्दलाई रोकुि् िन्न ेकुरा सुभिभित गिद एउटा बुलेरटि जारी गयो ।2 यस बुलेरटिल ेअभिकारीहरूलाई अपाङ्गता िएका व्यभिहरुको 
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लाभग आपतकालीि प्रभतकायद प्रयासहरूबाट आउिे समाि अवसरको बारेमा सूचिा तथा सञ्चारको पहुुँच र आउटरीच सुभिभित गिद पभि 

भिर्देशि दर्दन्छ, जसअन्तगदत “आपतकालीि प्रभतकायद सफल छ र यसल े सामाभजक लाञ्छिालाई न्यिूीकरण गर्ददछ िन्न े कुरामा उभचत 

बन्र्दोबस्तीको सुभिभितता प्रर्दाि गिद मद्दत गिे लगायत” को कुरा पर्ददछ । 

 सयंिु अरब इभमरेट्सल ेअपाङ्गता िएका व्यभिहरूको घरम ैपरीक्षण र्न ेराभिय कायदक्रमको शुरुवात गरेको छ  र मध्र् ेअभप्रलसम्ममा 

650,000 जिा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूमा कोभिड-19 परीक्षण गररएको भथयो ।3 

 दफभलभपन्समा मािव अभिकार आयोगले बालबाभलका तथा अपाङ्गता िएका माभिसहरु लगायतका समुर्दायका  संकटासन्न समूहहरूलाई 

सहयोग गिदका लाभग सावदजभिक सन्र्देसहरू  प्रर्दाि गरी स्वास््य एजेन्सीहरूलाई सहयोग पुयादउि सूचिा प्रकाभशत गयो ।4 

 लयािाडामा अपाङ्गता भवशेष समस्या, चुिौती एवं प्रणालीगत कमजोरी तथा रणिीभत एवं अपिाइिु पिे उपाय र कर्दमहरूका बारेमा 

सरकारलाई सल्लाह दर्दिको लाभग अपाङ्गता िएका व्यभिहरू र उिीहरूका प्रभतभिभि संघ-संस्थाहरूको सहिाभगतामा कोभिड-19 

सल्लाहकार समूह गिि ियो ।5 

 

राज्य एव ंअन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 अपाङ्गताको आिारमा हुि ेउपचारसम्बन्िी भविरे्द भिषिे गि ेर र्दलुदि स्रोतहरूको बयाँडफयाँड भिर्देभशकाहरू भित्र रहकेा (जस्तै िेभन्टलेटर 

वा इन्टेभन्सि केयरको पहुुँच जस्ता) अपाङ्गता, सहायता आवश्यकताहरूको स्तर, गणुस्तरीय जीविका मूल्यांकि वा अपाङ्गता िएका 

व्यभिहरू भवरुि हुि ेकुिै पभि रुपका मेभडकल पूवादग्रहमा आिारभत उपचारको पहुुँचलाई रोके्न व्यवस्थाहरू िारेज गि े।  

 लक्षणहरूसभहतका अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको लाभग परीक्षणको प्राथभमकता सभुिभित गि े । 

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको स्वास््यमा परेको कोभिड-19 को असरका सम्बन्िमा गररि ेअिसुन्िािलाई बिावा दर्दि े।   

 पहुुँचयोग्य वातावरणहरू (अस्पताल, परीक्षण तथा क्वारेभन्टि सुभविाहरू) को सुभिभितता कायम गि ेर स्वास््य सूचिा एवं सञ्चारलाई 

पहुुँचयोग्य प्रारूप, माध्यम तथा िाुँचामा उपलब्ि र भवतरण गिद सुभिभित गि ेलगायत उपचारमा हुि ेबािाव्यविािहरूको पभहचाि 

गरी भतिलाई भिवारण गिे । 

 भवश्व महामारीको समयमा अपाङ्गता िएका माभिसहरूल ेपयादप्त औषभिको आपरू्तद र पहुुँच पाउि ्िन्न ेकुरय सभुिभित गि े।  

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरू भवरुि हुि ेपक्षपात एवं पूवादग्रहमा आिाररत भविेर्द रोक्नको लाभग स्वास््यकमीहरूको लाभग ताभलम दर्दि ेएव ं

चतेिा अभिवभृि गि े।   

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको िभजक रहरे उिीहरू र उिीहरूका प्रभतभिभि सघं-ससं्थाहरूलाई यस भवश्व महामारीको लाभग उपयुि हुि े

अभिकारमा आिाररत प्रभतकायद सम्िव तुल्याउि सदक्रय रुपमा सहिाभग गराउि े जुि अपाङ्गता िएका माभिसहरूका सम्पूणद 

भवभवितामा सहिागीमुलक र भजम्मेवयर रहि सकूि ्।  

 

स्रोतहरू  

 कोभिड-19 मा कुि ैअपवार्द िरहि े: “हरेक व्यभिसुँग जीवि बचाउिे उपायहरूको अभिकार छ । – संयुि रािसंघका भवशेषज्ञहरू िन्छि ् 
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 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको अभिकार, कोभिड-19 का बारेमा संयुि राि संघको भवशेष र् र्यपोटदर अपाङ्गता िएका माभिसहरूलाई 

कसले सुरक्षा दर्दईरहकेो छ ? 

 भवश्व स्वास््य संगिि, कोभिड-19 महामारीको समयमा अपाङ्गतासम्बन्िी बुझाई 

 

2. सघं-ससं्थाहरूमा बसोबास गरररहकेा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूमा कोभिड-19 ल े के-कस्तो असर 

पार्ददछ ? 

 

कोभिड-19 ल े मनोविककत्सयसम्बन्धी संघ-संस्थाहरू, समाज कल्याण संघ-संस्थाहरू (अिाथालय, दर्दवा स्याहार केन्रहरू, पुनस््यापनय 

केन्रहरू), ज्रे्ष्ठ िागररकका संघ-संस्थाहरूमा उच्च संक्रमण र मृत्य ु भिम्त्याएर अत्र्न्त प्रवतकुल असर पारररहकेो छ । केही प्रारभम्िक 

अध्ययिहरूमा ती रािहरूमा हुि ेकोभिड-19 ल ेवनम्त्र्यउने मृत्युहरूमध्ये 42% र्देभि 57% मृत्युहरू स्याहार गृहहरूम ैहुि ेर्देभिएको छ ।6 

आन्तररक स्वास््य अवस्थाहरू, सुँगैका बाभसन्र्दा एवं कमदचारीहरूसुँग सामाभजक र्दरूी कायम गिद हुि ेकरििाई र कमदचारीहरूको भिकटताको 

कारण संस्थागत रुपमा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूमा कोभिड-19 संक्रमण हुि े उच्च जोभिम रहन्छ । संघ-संस्थाहरूमा बस्न े अपाङ्गता 

िएका व्यभिहरूल ेवेवास्ता, भियन्त्रण, एललोपिा, हहसंा जस्ता मािव अभिकारहरूको हिि् हुिे उच्च जोभिमको पभि सामिा गिुद परेको छ ।  

 

केही आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 

 भस्वजरल्याण्ड र स्पिेमा संघ-संस्थाहरूमा बसोबास गरररहकेा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई त्र्हयाँबयट वनकयलेर सम्िव िएका 

िाउुँहरूमा उिीहरूकय आफ्न ैपररवारहरूसुँग बस्नको लाभग पिाईयो । 

 लयािाडामा संघ-संस््यहरू सम्बि पररप्रेक्ष्यहरूको लाभग भवशषे उपायहरूसभहत प्राथभमक परीक्षण भिर्देभशकाहरू जारी गररएकय छन ्।7  

 

राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई ससं्थाहरूबाट भडस्चाजद गि े र त्र्हयाँबयट वनकयलरे उिीहरूको लाभग पररवार र/वा अिौपचाररक 

सञ्जालहरूमाफद त् तुरुन्तै सामुर्दाभयक सहायताको व्यवस्ता गि ेर सावदजभिक वा भिजी सेवा प्रर्दायकहरूको आर्थदक सहायता सेवा उपलब्ि 

गराउि े।  

 अन्तररम अवस्थामा परीक्षणलाई प्राथभमकता दर्दि र संस्थाभित्र संक्रमण न्यूिीकरण गिद अत्र्वधक भिडिाड भियन्त्रण गिे, बाभसन्र्दाहरू 

माझ िौभतक र्दरूी कायम गि े कुरा कायादन्वयि गि,े भेट्न आउन ेपाहुिाहरू आउि ेसमय पररवतदि गिे, सुरक्षा उपकरणहरूको प्रयोग 

गिेसम्बन्िी भिर्दशेि जारी गिे र सरसफाइको अवस्था सुिार गि ेजस्ता रोकथामका उपायहरू प्रबिदि गिे । 

 रोकथामका उपायहरू कायादन्वयि गिद ससं्थाका मािव ससंािि तथा भविीय स्रोतहरू अस्थाई रुपमा  बिाउि े। 

 आपतकालीि अवभिमा सघं-ससं्थाहरूमा बसोबास गि ेव्यभिहरूको शोषण, हहसंय, र्दवु्यदवहार, भविरे्दबाट स्वतन्त्र हुि पाउि ेहक तथा 

स्वतन्त्र िई ससूभुचत हुि र न्यायको प्रत्यािभूत पाउि ेलगायतका अभिकारहरू सभुिभित गि ेर भिरन्तर सम्मािपवूदक जीवि भिवादह गि े

अभिकारहरू सभुिभित गि े।8 
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 ससं्थाहरूलाई बन्र्द गिद र अपाङ्गता एव ंज्यषे्ठ िागररकहरूलाई समरु्दायमा फकादई उिीहरूको लाभग सहायता र सेवाहरूको प्रबिदि गिद 

उिीहरूलाई ग्रहण गि ेर संघ-संस्थाइतर रहि प्रेररत र्न ेरणिीभतहरू कायादन्वयि गरी अझ ैप्रभयवकयरी ढंर्ल ेसमस्या समािाि गिे ।   

 

 

 

स्रोतहरू 

 कोभिड-19 को सन्र्दिदमा स्याहार सुभविाहरूमा डब्ल्युएचओ संक्रमण रोकथाम तथा भियन्त्रण भिर्दशेि, अन्तररम भिर्देशि, 21 माचद 

2020 

 भवश्व स्वास््य संगिि, कोभिड-19 महामारीको समयमा अपाङ्गतासम्बन्िी बुझाई 

 कोभिड-19 भवश्व महामारीको सन्र्दिदमा मिोवैज्ञाभिक अपाङ्गता िएका माभिसहरूको क्षेत्रीय तथा अन्तरादभिय संगििहरूको सुझावहरू 

सभहतको विव्य  

 

3. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको समरु्दायमा बस्न ेहकलाई कोभिड 19 ल ेके-कस्तो असर पार्ददछ ? 

 

कोभिड-19 प्रभतकायदसम्बन्िी उपायहरूको कारण अपाङ्गता िएका व्यभिहरूल े समुर्दायमा आफ्िा र्दैभिक जीवि चलाउि केही भवशेष 

बािाअड्चिहरूको सामिा गर्ददछि ् । भवशेषत: ‘घरम ै बस्नुहोस्’ िन्ने प्रभतबन्िल े उिीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोिि गिद सलर्दैि, बरु 

उिीहरूको स्वतन्त्रता, स्वास््य र जीविमा ियाुँ बािाअड्चि एवं जोभिमहरू वसर्ानय गररदर्दन्छ ।9  

र्दैभिक जीवियापि गिद अरुको सहायतामा आभित हुि े (सेवा प्रर्दायकको औपचाररक सहायता वा आफन्त/साथीहरूको अिौपचाररक 

मद्दतमाफद त) अपाङ्गता िएका कैयौं व्यभिहरूल ेआवतजावतमा लगाइएका प्रभतबन्िहरू एवं िौभतक र्दरूी कायम गिुद पि ेबाध्यताल ेगर्दाद 

आफूहरू असहाय िएको महसुस गर्ददछि् । यसल ेउिीहरूलाई िािा, अत्यावश्यक सामग्री तथा औषभिको पहुुँच लगायत िुहाउि, िािा 

पकाउि वा िािा िािे जस्ता र्दैभिक दक्रयाकलापहरू संचालि गिद करििाई हुि ेकुराहरूमा उच्च जोभिममा राख्र्दछ ।   

कोभिड-19 उपायहरूसम्बन्िी सावदजभिक सूचिाहरू अपाङ्गता िएका सबै व्यभिहरूको लाभग पहुुँचयोग्य िाुँचा तथा माध्यमहरूमा 

व्यवभस्थत तवरल ेसञ्चार गररंर्दिैि् (जस्त,ै सांकेभतक र्दोिासे सेवा, क्र्यप्सवनङ, सभजलै पढ्ि सदकिे िाुँचा आदर्द) ।  

यसका अभतररि मिोवैज्ञाभिक अपाङ्गता त्य अरटजम जस्ता अपाङ्गता िएका केही व्यभिहरूल ेकडा प्रभतबन्ि पालिा गरेर घरमा बस्न 

करििाई महसुस गर्ददछि् । यस्ता अवस्थाहरूलाई व्यवभस्थत गिदको लाभग दर्दिमा कुि ै समयको लाभग छोटो र साविािीपूवदक गररि े घर 

बाभहरको यात्रा उिीहरुका लाभग महत्वपूणद हुन्छि ्।  

केही आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 
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 पाराग्व1े0 र पािामाल1े1 सान्र्दर्िदक सूचिा पहुुँचयोग्य िाुँचाहरूमा प्रर्दाि गिे कुराको सुभिभित गिद केही प्रणालीहरूको भवकास गरेका 

छि ्। त्यसै गरी न्यभुजल्याण्डको स्वास््य मन्त्रालयल ेसांकेभतक िाषा एवं पढ्ि सभजलो हुिजेस्ता पहुुँचयोग्य िाुँचाहरूमा सूचिा प्रर्दाि 

गिद आफ्िो वेबसाइटको एउटा िण्ड छुट्याएको छ ।12 मभेलसको सरकारले यस्त ैअभ्यास अङ्गीकार गरेको छ ।13 

 अजभेन्टिामा14 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई सहायता प्रर्दाि गिे व्यभिहरूको लाभग आवतजावत गिद र िौभतक र्दरूीसम्बन्िी 

प्रभतबन्िहरूमा छुट दर्दईएको छ । कोलभम्बयामा सामुर्दाभयक सहायता सञ्जालहरूको भवकास िएको छ जसले अपाङ्गता िएका एवं ज्येष्ठ 

िागररकहरूलाई ग्रोसरी एवं अन्य सामग्रीहरू िररर्द गिद सहायता प्रर्दाि गिद स्वयम् सेवकहरू िर्तद गिे गर्ददछि् ।15 जोभिम न्यूिीकरण 

गिद पािामामा पभि अपाङ्गता िएका व्यभि र उिीहरुका भिजी सहयोगीहरूको लाभग अत्यावश्यक सामग्री िररर्द गिदको लाभग भिभित 

समय िुला गि ेप्राविाि गररएको छ ।16 

 (बलेयर्त) सरं्कु्त अवधरयज्र् र उिरी आयरल्याण्डल1े7 अरटजम एवं अन्य अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको लाभग प्रभतबन्िहरूमा बाभहर 

जािे सहजता गराउिे अिुमभत सभहतको िीभत अवलम्बि गरेको छ । फ्रान्सल ेपभि यस्त ैउपायहरूको थालिी गरेको छ ।18 

 

राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 सांकेभतक र्दोिासे सेवा, लयाप्सभिङ, सभजलै पढ्ि सदकिे िाुँचा लगायतका कोभिड-19 उपायसम्बभन्ित सचूिा अपाङ्गता िएका 

व्यभिहरूका लाभग पहुुँचयोग्य छि ्ििी सुभिभित गिे । 

 सहायतालाई सहज रुपमा प्रर्दाि गिदको लाभग अपाङ्गता िएका व्यभिहरूका सहयोगी व्यभिहरूलाई घरम ैबस्न ेप्रभतबन्िहरूमा छुट दर्दि े

कुरा सुभिभित गि े।  

 सामरु्दाभयक सहायता सञ्जालहरूको भवकासमा सहयोग र प्रबिदि गि े र सुरक्षा सामग्री, उपकरण एवं सरसामािहरूको उपलब्िता 

सुभिभित गिे ।  

 अपाङ्गता िएका व्यभि तथा भतिका भिजी सहयोगीहरूलाई घरम ैबस्न/ेप्रभतबन्िको समयमा सुपरमाकेट, ग्रोसरी तथा अन्य अत्यावश्यक 

पसलहरूमा प्रवेश गिद प्राथभमकता दर्दि ेर सो स्थािहरू िलु्ि ेसमय सोहीबमोभजम भििादरण गिे ।  

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई घर छोड्ि ेर जररबािा लाद्नजेस्ता किोर प्रभतबन्िहरूबाट मुि गरेर उभचत बसोबासको व्यवस्था गिे 

एवं अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई बाभहर जाि सहुभलयत प्रर्दाि गिे कुराको सुभिभित गिे ।  

 

  

स्रोतहरू 

 भवश्व स्वास््य संगिि, कोभिड-19 महामारीको समयमा अपाङ्गतासम्बन्िी बुझाई 

 युएिभपआरभपडी, आईएलओ तथा अन्य, कोभिड-19 संकटको लाभग अपाङ्गता समावेभशता सभहतको सामाभजक सुरक्षा प्रभतकायद   

 

4. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको काम, आय र जीवियापिमा कोभिड-19 ल ेके-कस्तो असर पार्ददछ? 
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अन्य माभिसहरूको तलुिामा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूल ेरोजगार पाउि ेसम्िाविा कम हुन्छ र उनीहरूले यदर्द जाभगर िै पाईहाले पभि 

अिौपचाररक क्षेत्रमा पाउिे सम्िाविा बिी हुन्छ ।19 पररणामस्वरूप उिीहरूको रोजगारमा आिाररत सामाभजक बीमाको पहुुँच अरु िन्र्दा  

कम हुन्छ जसले कोभिड-19 को वतदमाि पररप्रेक्ष्यमा उिीहरूको आर्थदक लचकतालाई घटाउुँछ । रोजगार पाएका वा स्व-रोजगार प्रयप्त 

व्यभिहरूको20 कायदस्थलमा उपलब्ि हुिे उपकरण एवं सहायताको अिाव हुि ेकारणले घरबाट काम गिद भमल्िे सुभविाबाट बवित हुिुपि ेर 

आफ्िो आय तथा जाभगर गुमाउिे उच्च जोभिमको सामिा गिुदपिे हुिसलछ । यसका अभतररि कोभिड-19 कय उपायहरूल े पररवार र 

आयआजदि गिे व्यभिहरू कामबाट बवित हुन ेिएकाले अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको घरपररवारको समग्र आयमा िकारात्मक प्रिाव पारेर 

उिीहरूलाई अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ददछ । आय अिावल ेअपाङ्गता िएका व्यभिहरू एवं अपाङ्गतासम्बन्िी अभतररि िचद (पहुुँचयोग्य 

आवास एवं औजार, सहयोगी उपकरणहरू, भवशेष प्रयोजिका वस्तु तथा सेवाहरू आदर्द) बेहोिे उिीहरूको घर पररवारमा तलुनयत्मक रुपमय  

अत्र्वधक िार भसजदिा गरी उिीहरूलाई तीब्र रुपमा गररबीतफद  िकेल्छ ।   

 

केही आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 

 कोभिड-19 को प्रभतकायदको सन्र्दिदमा बलु्गरेरया, माल्टा र भलथआुभियाल े सामाभजक सहायता सेवाहरू भवस्तार गिद तथा अपाङ्गता 

िएका व्यभिहरू सभहत अझ ैबिी लािाथीहरू समटे्ि आफ्िा सामाभजक सुरक्षा प्रणालीहरूमा िचद वृभि गरेको छि ्।21 

 अजभेन्टिा र परेुमा अपाङ्गतासम्बन्िी लाि प्राप्त गि ेव्यभिहरूल ेकोभिड-19 संकटलाई मध्यिजर गरी भििादरण गररएका अभतररि 

रकम प्राप्त गर्ददछि ् ।22 फ्रान्सल े अपाङ्गता ििा प्राप्त गि े लािाथीहरूको पक्षमा एउटा यस्त ै उपाय घोषणा गयो23 ट्यभुिभसयाको 

आपतकालीि योजिा अन्तगदत न्युि आय िएका घरिुरी, अपाङ्गता िएका व्यभिहरू एवं घरबारभवहीि माभिसहरूको लाभग िगर्द 

स्थािान्तरण गररदर्दिे प्राविाि रहकेो छ ।24 

 सयंिु राज्य अमरेरकाल2े5 करसम्बन्धी राहत कायदक्रमहरू स्थाभपत गरेको छ जसल े यस पररप्रेक्ष्यमा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको 

आर्थदक अवस्था व्यवभस्थत गिद योगर्दाि पुयादउि सलछ ।  

 

राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 कुि ै आयस्रोतभवहीि अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको लाभग आर्थदक सहयोग गि े  (जस्त ै : एकमषु्ट िुिािी, करसम्बन्धी राहतका 

उपायहरू, वस्तुहरूको छुट आदर्द) ।  

 अभतररि िचदहरू समेट्ि िुिािी वृभि गिे लगायतका माध्यममाफद त भवद्यमाि अपाङ्गता लािहरू वभृि गि े।  

 म्यार्द सदकि लागेका अपाङ्गतासम्बन्िी अभिकारहरूको स्वत: म्यार्द बिाउि े।  

 अपाङ्गता िएका स्वरोजगार प्रयप्त व्यभिहरूले आफ्िो आय घटेको िािेमा भतिलाई आर्थदक क्षभतपरू्तद प्रर्दाि गिे ।   

 अपाङ्गता िएका आफ्िा पररवार सर्दस्य(हरू)लाई संक्रमणबाट जोगाउि वा सहयोग गि ेकारणल ेकाम छोडेका व्यभिहरू एवं बेरोजगार 

वा भबरामी लािहरूल ेिसमेटेका व्यभिहरूको लाभग आर्थदक सहायता कायदक्रमहरू कायादन्वयि गि े। 

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई टेभलवकद  (र्दरू कायद) गिद आवश्यक उपकरणहरू प्रर्दाि गिद रोजगारर्दाताहरूलाई कर के्रभडट जस्ता 

आर्थदक सहायता प्रर्दाि गिे ।    

 भोर्न व्यवस्था योजिामा अपाङ्गता िएका व्यभिहरू पर्ददछि् र उिीहरूका घरमा िािा पुयादउिे व्यवस्था लगायतका आवश्यकताप्रभत 

ती योजिाहरू भजम्मेवार छि ्िन्ने सुभिभित गि े।  
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स्रोतहरू 

 ILO, कोही िछुटुि,् अभहल ेििए कभहल्यै होइि, कोभिड-19 प्रभतकायदमा अपाङ्गता िएका व्यभिहरू  

 युएिभपआरभपडी, आईएलओ तथा अन्य, कोभिड-19 संकटको लाभग अपाङ्गता समावेभशता सभहतको सामाभजक सुरक्षा प्रभतकायद  

 अन्तरादभिय मौदरक कोष, कोभिड-19 प्रभतकायद भिती 

 

5. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको भशक्षाको हकमा कोभिड-19 ल ेके-कस्तो असर पार्ददछ ? 

 

भशक्षा पूरा गिे सवालमा अन्य व्यभिहरूको तलुिामा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको सम्िाविा कम रहन्छ ििे शैभक्षक संस्था छोड्ि े

सम्िाविा बिी हुन्छ ।26 कोभिड-19 को कारण अभिकांश राज्यहरूले अस्थाई रुपमा शैभक्षक संस्थाहरू बन्र्द गरेका छि2्7 जसले अपाङ्गता 

िएका लगायतका सबै भवद्याथीहरूलाई असर गरेको छ । भशक्षामा परेको यस्तो असर न्यूिीकरण गिद केही राज्यहरूले र्दरू भशक्षा (भसकाइ) 

अभ्यासहरू अङ्गीकार गरररहकेा छि् । यद्यपी यस्ता अवस्थाहरूमा आवश्यक पिे उपकरण, इन्टरिेटको पहुुँच, अिलाईि ववद्ययलर् 

कायदक्रमहरूमा आवश्यक पहुुँचयोग्य सामग्री एवं सहायता अिावका कारण अपाङ्गता िएका भवद्याथीहरूले समस्याहरूको सामिा र्नुा 

परररहकेो छ ।  पररणामस्वरूप  भवशेषगरी बौभिक अपाङ्गता लगायतका अपाङ्गता िएका िेरै भवद्याथीहरू पछयवड पछदि ्।   

अझ ै भवद्यालय बन्र्दाबन्र्दीका अन्य पक्षहरूको कारण अपाङ्गता िएका भवद्याथीहरू िकारात्मक रुपमा प्रिाभवत िएका छि ् जसअन्तगदत 

भवद्यालयमा पाइिे िािा तथा आफ्िा साथीिाईसुँग िेलकुर्दमा सहिाभग हुिे अवसर जस्ता कुराहरू पर्ददछि् ।    

 

केही आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 

 सयंिु राज्य अमरेरकाले अपाङ्गता िएका व्यभिहरूमा लाग ुहुि ेऐि संघीय कािूिका बारेमा एउटा भिर्देशि पत्र जारी गयो ।28  

 इके्वडरल े घरमा एकयन्त बयस (आइसोलेसिमा) बस्न जरुरी परेका बालबाभलकाहरूको भशक्षामा सहयोग प्रर्दाि गि े सम्बन्िमा 

भशक्षकहरूको लाभग सुझावहरू जारी गयो ।29 

 (बलेयर्त) सरं्कु्त अवधरयज्र् र उिरी आयरल्याण्डल े अपाङ्गता िएका बालबाभलकाहरू घरमा रहुँर्दा कसरी भजम्मेवारी पूरा गिे र 

उिीहरूको शैभक्षक प्रदक्रयामा कसरी अझ ैप्रिावकारी िंगल ेसहयोग गिे िन्न ेबारेमा अभििावक एवं केयरभगिरहरूलाई मागद भिर्देभशत 

गिद सूचिा जारी र  प्रणालीहरू स्थाभपत गरेका छि ्।30 

 

राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 भशक्षा तथा भवद्यालय अभिकारीहरूलाई उिीहरुका बाध्यता के्षत्र र भवद्यालय बाभहर भशक्षा प्रर्दाि गर्दाद उपलब्ि भवभवि स्रोतहरूका 

सम्बन्िमा स्पष्ट भिर्देशि दर्दि े।  

 र्दरू भशक्षाको लाभग इन्टरिटे पहुुँच सभुिभित गि ेर अपाङ्गता िएका व्यभिहरूका लाभग सहयोगी उपकरण एवं उपयुि बन्र्दोबस्तीको 

प्रबन्ि लगायत सफ्टवयेरको पहुुँच सभुिभित गि े।  

 समावेशीमूलक र्दरू भशक्षाको बारेमा भशक्षकहरूलाई भिर्देशि, ताभलम एव ंसहायता प्रर्दाि गि े।  
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 अपाङ्गता िएका बालबाभलकाहरूको प्रारभम्िक भशक्षाको सम्बन्िमा अभििावक एवं केयरभगिरहरूसुँग घभिष्ट सम्बन्ि/सहकायद स्थाभपत 

गि े।  

 अपाङ्गता िएका बालबाभलकाहरूको शैभक्षक कायदक्रममा सहयोग गिद तथा उिीहरूका उपकरण तयार गिद अभििावक र 

केयरभगिरहरूलाई भिर्देशि कर्न ेर र्दरू सहायता प्रर्दाि गि े।  

 अपाङ्गता िएका ववद्यय्ीहरूलाई र्दरू भशक्षामा सहयोग गिदको लाभग पहुुँचयोग्य र प्रयोग गिद सभजला सामग्रीको तयार गि े।  

 भवभिन्न भमभडयाबाट (जस्तै : अिलाइि अि भडमाण्ड, शैभक्षक कायदक्रमहरू टेभलभिजिमाफदत प्रसयरण गि े आदर्द) भवतरण गिद सदकि े

पहुुँचयोग्य शभैक्षक श्रव्य-र्दशृ्य सामग्रीहरू तयार गि े 

 

स्रोतहरू 

 कोभिड-19 भवश्व महामारीको बालबाभलकाहरूमा पिे शारीररक, संवेगात्मक एवं मिोवैज्ञाभिक असरका बारेमा CRC सभमभतको विव्य 

तथा बाल अभिकारको सुरक्षा गिद राज्यहरूका लाभग जारी गररएका सूचिाहरू     

 UNICEF, कोभिड-19 प्रभतकायद : अपाङ्गता िएका बालबाभलका एवं वयस्कहरूप्रभतको बुझाई   

 UNESCO, कोभिड-19 प्रभतकायदसम्बन्िी वेबसाइट  

6. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको हहसंाबाट बच्िसेम्बन्िीको हकमा कोभिड-19 ले के-कस्तो असर पार्ददछ ? 

 

अपाङ्गता िएका व्यभिहरू भवशेषगरी अलभग्गएर बस्नुपर्दाद हहसंाको उच्च जोभिममा रहन्छि ्। अपाङ्गता िएका बाभलका एवं मभहलाहरूल े

उच्च र्दरमा लैंभगक, यौिजन्य, घभिष्ट पाटदिरसम्बन्िी र घरेलु हहसंाको सामिा गर्ददछि् ।31 अपाङ्गता िएका बाभलका एवं मभहलाहरूल ेअन्य 

मभहलाहरूको मात्र ििई अपाङ्गता िएका पुरुषहरूको तलुिामा पभि हहसंाको उच्च जोभिमको सामिा गिे गर्ददछि् ।32 अपाङ्गता तथा 

भलङ्गमा आिाररत हहसंासम्बन्िी सूचिा उपलब्ि ििईरहकेो कोभिड-19 को वतदमाि पररप्रके्ष्यमा भवशेषत: अपाङ्गता िएका माभिसहरू 

यस्ता पररभस्थभतहरूमा जोभिममा पर्ददछि् िन्न ेअिुिवले र्देिाउुँछ ।33  

 

घरेलु हहसंासम्बन्िी सेवाहरूको बारेमा उजुरी र पहुुँच प्राप्त गिद अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको लाभग करििाई िईरहकेो छ दकिकी यस्ता 

सेवाहरूले प्राय: अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई समावेश गर्दैिि् र उिीहरूको पहुुँचमा हुुँर्दैिि् । हटलाइिहरूमा प्राय: बभहरा र बभहरा-

र्दभृष्टभवहीि व्यभिहरूको लाभग र्दोिासे सेवा जडाि गररएको हुुँर्दैि, त्यसैगरी आपतकालीि आिय तथा सेवाहरू अपाङ्गता िएका व्यभिका 

आवश्यकता परूा गि ेगरी तयार गररएका हुुँर्दैिि ्।   

 

केही आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 

परेुमा संकटका अवस्थाहरूमा स्थािीय सरकारहरूल ेअपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई फोिको माध्यमबाट सम्पकद  गिुद पि ेर आपतकालीि 

अवस्था टररसके पभछ व्यभिगत रुपमा िेट्ि ुपिे भिर्देभशकाहरू जारी गररएका भथए जसले अभिकारीहरूलाई हहसंाका अवस्थाका बारेमा 

जािकारी गराउि ुपि ेकुरालाई इंभगत गर्ददछ ।34 र्स बाहके OHCHR ल ेयस क्षेत्रमा ियाुँ आशापूणद अभ्यासहरूको पभहचाि गिद सकेि जसले 
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https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://en.unesco.org/covid19


www.ohchr.org 

 

भचन्ताको तहलाई बिाउुँछ । कैयौं रािहरूल ेपहुुँचयोग्य हटलाइिहरू, सहायता तथा बभहराहरूको लाभग टेलस्ट, ररल ेर भिभडयो फोि सेवाहरू 

लगायतका ररपोर्टदङ सेवा प्रर्दाि गरररहकेा छि ्।35 तल सूचीबि स्रोतहरूमा केही असल अभ्यासहरूको पभहचाि गररएको छ ।  

 

राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 ररपोटद गिे संयन्त्र, हटलाईिहरू, आपतकालीि आिय स्थलहरू र अन्य िाल े सहायताहरू अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको लाभग 

पहुुँचयोग्य छि ्र भतिल ेती व्यभिहरूलाई समावेश गर्ददछि् िन्न ेसुभिभित गि े।  

 सामुर्दाभयक तथा स्वैवछछक सञ्जालहरूको माध्यम लगायत सदक्रय आउटरीचहरूमाफद त भवशेषगरी आइसोलेसि (एकान्तबास) मा बसेका 

अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको अवस्था बुझ्ि अिगुमि गि े। 

 भवशेषगरी अपाङ्गता िएका बाभलका तथा मभहलाहरू लगायत अपाङ्गता िएका व्यभिहरूले सामिा गिुद पिे हहसंाको जोभिमका 

बारेमा जिचतेिा अभिवभृि गि,े ताभलम दर्दि,े साथीिाईको सहायता लगायत सहार्ोर्ी सञ्जालहरूको प्रबिदि गि े। 

 

स्रोतहरू 

 UNFPA, अपाङ्गता िएका मभहला तथा बालबाभलकाहरूको भलङ्गमा आिाररत हहसंा एवं यौि र प्रजिि स्वास््य एवं 

अभिकारहरूलाई सम्बोिि गिद अभिकारमा आिाररत एवं हलगंकेभन्रत सेवाहरू प्रर्दाि गि ेभिर्दभेशकाहरू 

 कोभिड-19 को समयमा अपाङ्गता िएका उिरजीभवहरूको लाभग सेवाहरू 

 

7. अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको अभिक जिसखं्या हुि ेभवशषे समहूहरूमा कोभिड-19 ल ेके-कस्तो असर 

पार्ददछ : अपाङ्गता िएका कैर्ी-बन्र्ीहरू तथा पयादप्त आवास सभुविाभवहीिहरू? 

 

a. अपाङ्गता िएका कैर्ी-बन्र्ीहरू 

 

कैर्ी-बन्र्ीहरूको जिसंख्यामा अपाङ्गता िएका भवशेषगरी36 मिोवैज्ञाभिक एवं बौभिक अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको संख्या अत्यन्त िरैे 

रहकेो छ । िौभतक र्दरूी कायम गिद असम्िव रहकेा भिडिाड र फोहोर अवस्थाहरूमा संक्रमणको उच्च जोभिम हुि े िएकाले उिीहरू 

संक्रमणको उच्च जोभिममा छि् ।  िासगरी अपाङ्गता िएका िेरै कैर्ी-बन्र्ीहरू िािा िाि, हहडंडुल गिद र िुहाउि आफ्िा साथीिाइहरूको 

अिौपचाररक मद्दतमा भििदर गर्ददछि ्र सािारणतय जेलका स्वास््य सेवाहरू उिीहरूका आवश्यकता पूरा गिद अपयादप्त हुन्छि ्। 

 

यी चुिौतीहरूको सामिा जेल तथा आपराभिक न्याय भित्रका र्दण्ड-सजाय पूवद गररि े िजरबन्र्द तथा सुिारगृह प्रणालीहरूमा रहकेा 

अपाङ्गता िएका कैर्दी-बन्र्दीहरूले मात्र अिुिव गिे ििई अध्यागमि िजरबन्र्दमा रहकेा अपाङ्गता िएका आप्रवासीहरू लगायत कुि ै

दकभसमको प्रशासभिक वा अन्य िजरबन्र्दमा हालै रहकेा व्यभिहरूल ेपभि गर्ददछि ्।   

  

केही आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 

http://www.ohchr.org/
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 (बलेयर्त) सरं्कु्त अवधरयज्र् र उिरी आयरल्याण्डमा आफ्िो सजाय पूरा गिद र्दईु मभहिािन्र्दा कम समय बाुँकी रहकेा कैर्दी-बन्र्दीहरू 

कैर्दमुि िईरहकेा छि् ।37 संयिु राज्य अमरेरकामा कैयौं राज्यहरूल ेकैर्दी-बन्र्दीहरूलाई कैर्दमुि गराई सकेका छि ्वा मुि गि ेप्रदक्रयामा 

छि् ।38 इराि, टकी र इन्डोिभेसयामा पभि कैर्दी-बन्र्दीहरूलाई यसरी िै कैर्दमिु गिे कायदको थालिी िएको छ । कोलभम्बयामा स्वतन्त्र 

रुपमा सुरक्षा उपायहरू कायादन्वयि गिद असक्षम कायादत्मक प्रभतबन्िसभहतका अपाङ्गता िएका व्यभिहरू कैर्द अवभि अगावै कैर्दमिु 

गररि ेलािाथीहरूमा समावेश गररएका छि् ।39 यसैगरी अजभेन्टिामा सवोच्च र आपरयवधक अभपल अर्दालतल ेअपाङ्गता िएका कैर्दी-

बन्र्दीहरूलाई कैर्दमुि गि े प्रयासका लािाथीहरूको रुपमा पभहचाि गरेको छ ।40 ब्राभजलमा राभिय न्याय पररषर्दले दकशोर-

दकशोरीसम्बन्िी आपरयवधक प्रणालीमा रहकेा लगायतका अपाङ्गता िएका कैर्दी-बन्र्दीहरूलाई पिुर्वदचार, पिुजाांच एवं कैर्दमुि गि े

सुझाव जारी गरेको छ ।41  

 

राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 सजाय अवभि अगाव ै कैर्दमिु तथा परीक्षण वा सजायहरूलाई छोटो अवभिमा झाि े र सजाय पवूद गररि े िजरबन्र्द घटाउि े जस्ता 

प्राविािहरू कायादन्वयि गरी जोभिममा रहकेा अपाङ्गता िएका लगायतका कैर्दी-बन्र्दीहरूलाई कैर्दमिु गरी कैर्दी-बन्र्दीहरूको सखं्या 

घटाउि े र पररवार र/वा अिौपचाररक सञ्जालहरू तथा सावदजभिक वा भिजी सेवा प्रर्दायकहरूको आर्थदक सहयोगको माध्यमबाट 

समुर्दायमा तुरुन्त सहयोगको सुभिभितता गि े। 

 अपाङ्गता िएका कैर्दी-बन्र्दीहरूको पभहचाि गि,े उिीहरूको लाभग सहायता पहुुँच, िािा, पािी र सरसफाईको सुभिभितता गि,े सुरक्षा 

उपकरणको प्रयोग तथा आइसोलेसि एवं िौभतक र्दरूी कायम गि े उपायहरू लाग ु गिे र सरसफाइको अवस्था सुिार गिे लगायतका 

कायदहरू गरी जेल भित्रको संक्रमण जोभिम कम गिद रोकथामका उपायहरू कायादन्वयि गि े।  

 

स्रोतहरू 

 WHO, जेल तथा िजरबन्र्दका अन्य स्थलहरूमा कोभिड-19 को रोकथाम तथा भियन्त्रण 

 UN अन्तर-एजेन्सी स्थाई सभमभत, कोभिड-19 : आफ्िो स्वतन्त्रताबाट बवित व्यभिहरूमा ध्याि केभन्रत गिद 

 

b. पयादप्त आवास सुभविाभवहीि अपाङ्गता िएका व्यभिहरू 

 

भवशेषगरी मिोवैज्ञाभिक एवं बौभिक अपाङ्गता िएका अपाङ्ग व्यभिहरूको जिसंख्या पभि अभत गरीब जिसंख्याको बीचमा अभिक ि ै

रहकेो छ ।  भिडिाडको बसाई अवस्था, पयादप्त पािी र सरसफाइको अिाव एवं आफ्िो पभहलेर्देभि रहकेो प्रभतकुल स्वास््य अवस्थाले गर्दाद 

अपाङ्गता िएका घरबारभवहीि व्यभिहरू तथा आपतकालीि आिय स्थल र अिभिकृत बभस्तहरूमा बसोबास गि ेमाभिसहरू कोभिड-19 

को जोभिममा रहकेा संकटासन्न माभिसहरू हुि ्।  

 

कोभिड-19 को आपतकालीि अवस्थाले अपाङ्गता िएका लगायतका घरबारभवहीि व्यभिहरूलाई आिय र सहायताको िोजी गि ेक्रममा 

भिडिाडयुि आपतकालीि आिय स्थलमा जाि तथा िाइरस फैलाउि बाध्य तलु्याएको छ । आफ्िो बसोबासको बन्र्दोबस्तीका कारण 

िौभतक र्दरूी कायम गिे भियम पालिा गिद िसके्न माभिसहरू पभि अिावको अवस्थामा छि् ।  
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केही आशाजिक अभ्यासहरू के-के हुि ्? 

 संयुि राज्य अमेररकामा सञ्चारमा अपाङ्गता आयाम समावेश गररएका भवभशष्ट भिर्देभशकाहरू घरबारववहीनतय उद्दारसम्बन्िी कायदक्रम 

कायादन्वयिमा ल्याईएको छ ।  

 भचलीमा घरबारभवहीि माभिसहरूलाई स्वास््य सेवा प्रर्दाि गिद सरकारले सडकमा गई आफ्िो संलग्नता कायम गिे घोषणा गरेको छ ।  

 अजभेन्टिामा उच्च मेभडकल आवश्यकता बेगर िौभतक र्दरूी कायम गिद आवश्यक पि ेमाभिसहरूलाई आपतकालीि आिय प्रर्दाि गिदको 

लाभग एउटा भवशाल क्षेत्रमा 1,000 िन्र्दा बिी बेडहरू स्थापिा गरेको भथयो । 

राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूल ेगिद सके्न केही मखु्य कामहरू के-के हुि ्? 

 अपाङ्गता िएका घरबारभवहीि व्यभिहरूलाई सम्मािपवूदक व्यवहार गररि ेर हहसंात्मक अवस्थाहरूबाट बच्िको लाभग प्रभतदक्रया दर्दिे 

पभहला व्यभिहरूल ेताभलम तथा भिर्देशि प्राप्त गर्ददछि ्िन्ने सुभिभित गि े।   

 बल प्रयोग गरी अिभिकृत बभस्तहरू िहटाउि े दकिदक यसल ेिाइरसको फैलावटलाई अझ तीब्र बिाउि सहयोग गर्ददछ ।  अपाङ्गता 

िएका घरबारभवहीि व्यभिहरू जहाुँ बस्छि ्त्यहीं उपचार सेवा प्रर्दाि गि ेर जहाुँ उपलब्ि हुन्छ त्यहीं पहुुँचयोग्य सुरभक्षत आिय प्रर्दाि 

गि े।  

 िाडाका सम्पभि, होटल, सम्मेलि केन्र एवं स्टेभडयमहरू लगायत पयादप्त सरसफाइ र उभचत बसोबास अवस्थासभहतका िौभतक र्दरूी 

कायम गिद सहज हुि ेफरक आिय भवकल्पहरूको िोजी गि े। 

 पािी र सरसफाइको उपलब्ितय सुभिभित गिद सडकहरूमा साबुि, पािी, हात िुि ेिाउुँ  एवं अन्य स्रोतहरू लगायतका सरसफाइजन्य 

सेवाहरू प्रर्दाि गि े।  

 

स्रोतहरू 

 पयादप्त आवासको हकसम्बन्िी संयुि राि संघीय भवशेष र् र्यपोटदर, कोभिड-19 भिर्देशि : घरबारभवहीि अवस्थामा बाुँभचरहकेा 

माभिसहरूको सुरक्षा 

 पयादप्त आवासको हकसम्बन्िी संयुि राि संघीय भवशेष र् र्यपोटदर, कोभिड-19 भिर्दशेि : अिभिकृत बभस्तका बाभसन्र्दाहरूको सुरक्षा 

 

स्रोतहरू – सािारण  

 

 CRPD सभमभत र अपाङ्गता एवं पहुुँचसम्बन्िी संयुि राि संघीय महासभचवका भवशेष र्दतु, संयुि विव्य : अपाङ्गता िएका 

व्यभिहरू र कोभिड-19  

 अन्तरादभिय अपाङ्गता गिबन्िि, कोभिड-19 तथा अपाङ्गता आन्र्दोलि 

 अन्तरादभिय अपाङ्गता तथा भवकास संघ : अपाङ्गता समावेभशताका स्रोत कोष र कोभिड-19 

 ILO, कोही नछुटुन,् अहहले नभए कहहल्य ैहोइन : कोभभड-19 प्रभिकाययमा अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू    

http://www.ohchr.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_741287/lang--en/index.htm
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 मिोवैज्ञाभिक अपाङ्गता िएका माभिसहरूको क्षेत्रीय र अन्तरादभिय संगििहरू, कोभिड-19 एवं मिोवैज्ञाभिक अपाङ्गता िएका 

माभिसहरूसम्बन्िी सुझावहरूसभहतको विव्य 

 कोभिड-19 को प्रभतकायदमा कुि ैसंकटासन्न व्यभिहरू िछुटूि् िन्ने कुरा सुभिभित गिद UN कायदरत छ 

 UN ESCAP: कोभिड-19 प्रभतकायदमा अपाङ्गता अभिकार एवं समावेभशता सुभिभित गर्द ै

 UN अन्तर-एजेन्सी स्थाई सभमभत, कोभिड-19 : आफ्िो स्वतन्त्रताबाट बवित व्यभिहरूमा ध्याि केभन्रत गिद 

 UNPRPD, ILO तथा अन्य, कोभिड-19 संकटमा अपाङ्गता समावेभशता सभहतको सामाभजक सुरक्षा प्रभतकायद  

 UN भवशेष र् र्यपोटदर  तथा स्वतन्त्र भवशेषज्ञहरू, कोभिड-19 मा केही अपवार्द िहोस् : “हरेक व्यभिसुँग जीवि बचाउि ेउपायहरूको 

अभिकार छ ।”  

 अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको अभिकार, कोभिड-19 का बारेमा संयुि राि संघको भवशेष र्यापोटदर अपाङ्गता िएका माभिसहरूलाई 

कसले सुरक्षा दर्दईरहकेो छ ? 

 UNFPA, अपाङ्गता िएका मभहला तथा बालबाभलकाहरूको भलङ्गमा आिाररत हहसंा एवं यौि र प्रजिि स्वास््य एवं 

अभिकारहरूलाई सम्बोिि गिद अभिकारमा आिाररत एवं हलगं-केभन्रत सेवाहरू प्रर्दाि गि ेभिर्देभशकाहरू 

 UNICEF, कोभिड-19: अपाङ्गता िएका बालबाभलका एवं वयस्कहरू प्रभतको बुझाई 

 भवश्व स्वास््य संगिि, कोभिड-19 महामारीको समयमा अपाङ्गतासम्बन्िी बुझाई 

 WHO, कोभिड-19 को सन्र्दिदमा र्दीघदकाभलि स्याहार सुभविाहरूका लाभग संक्रमण रोकथाम एवं भियन्त्रण भिर्दशेि, अन्तररम भिर्दशेि,  

21 माचद 2020 

 WHO, जेल तथा िजरबन्र्दका अन्य स्थलहरूमा कोभिड-19 को रोकथाम तथा भियन्त्रण 

                                                 
1 हेनुयहोस ्http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html.  

2 हेनुयहोस ्https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf.  

3हेनुयहोसh्ttps://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-

determination  
4 हेनुयहोस ्https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn__=-UC-R  

5हेनुयहोस ्https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html  

6 एडेभलना कोमास-हेरेरा िथा जोसेबा जलाकैन, “स्याहार गहृहरूमा कोभभड-19 को फैलावट र सोसम्बन्धिि मतृ्यु: शुरुवािी अधिरायक्तिय प्रमाण”, अधिरायक्तिय 

दीर्यकाभलन स्याहार नीभि सञ्जाल, 12 अक्तप्रल, 2020, पषृ्ठ 5 l  

7 हेनुयहोस ्http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf  

8 कोभभड-19 क्तवश्व महामारीको सधदभयमा मनोवैज्ञाभनक अपाङ्गिा भएका माभनसहरूको के्षत्रीय िथा अधिरायक्तिय संगठनहरूको सुझावहरू सहहिको विव्य हेनय यहााँ 
जानुहोसh्ttps://dkmedia.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-

final_version.pdf  
9 चीनमा सकं्रमण फैलन थाल्दै गदाय मन्स्िष्क पक्षर्ाि भएका एक जना 16 बर्षे हकशोरका पररवारका सदस्यहरूले उनलाई छोडेर आइसोलेसनमा बस्नु परेको कारणले 

उनले कुनै मद्दि प्राप्त गनय सकेनन ्र ज्यान गुमाए l 

10 पाराग्वेको अपाङ्गिा केधर क्तबधद ु (SENADIS) ले बहहरा समुदायहरूलाई सहजिा प्रदान गने उदे्दश्यले सांकेभिक भार्षामा सूचना प्रदान गनय  सामान्जक सञ्जालको 
प्रयोग शुरु गरेको छ l 

11 हेनुयहोस,् SENADIS, Panamá toma medidas para la inclusión de las personas con discapacidad frente al covid-19, 3.1. 
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12हेनुयहोसh्ttps://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-

19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language  
13 हेनुयहोस ्https://coronavirus.gob.mx.  

14 अजेन्धटना,  आदेश 297/2020, िारा 6.5 l 

15यस्िा अभ्यासहरू कोलन्म्बया जस्िा राज्यहरूद्वारा प्रबर्द्यन गररएका छन ् (हेनुयहोस ्

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf) 
16 हेनुयहोस ्SENADIS, Panamá toma medidas para la inclusión de las personas con discapacidad frente al covid-19, 3.3. 

17 बेलायिको संयुि अभिराज्य र उत्तरी आयरल्याण्ड कोरोना भाइरस महामारीसम्बधिी बारम्बार सोभिएका प्रश्नहरू : िपाईंले के गनय सक्नुहुधछ र के गनय सक्नुहुधन, 

खण्ड 15 हेनुयहोस ्l 

18 हेनुयहोस,् Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des personnes handicapées, at https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-

neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement 
19 हेनुयहोस,् ओइभसडी, क्तबमार, अपाङ्गिा एवं काम  l बािाअड्चनहरू िोड्दै, पषृ्ठ 23, अधय व्यक्तिहरूको िुलनामा अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूले उच्च दरको 
भनन्ष्क्रयिा प्रस्िुि गछयन ्भधने दशायउाँ दै : क्रमशः 49% देन्ख 20% l  

20 हेनुयहोस,् UNDESA, अपाङ्गिा िथा क्तवकास ररपोटय, पषृ्ठ 157, भचत्र II.81, स्व-रोजगारमा आवर्द् अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू 9% बढी पदयछन ्भधने दशायउाँ दै (19 

रािहरूको िथयांक)   

21बुल्गेररया, राजपत्र, 24 माचय, 2020, िारा 12, IMF, कोभभड-19 को प्रभिकायय नीभि, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-

COVID-19#T  
22 हेनुयहोस ्https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no  

23 हेनुयहोस ्https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php  

24 IIMF कोभभड-19 प्रभिकायय नीभि, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T 

25 हेनुयहोस ्https://www.benefits.gov/benefit/945   

26 उदाहरणको लाभग, प्राथभमक क्तवद्यालयमा भशक्षा पूरा गने दर अरुको 73% हुाँदा अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको 56% रहेको छ l 

27UNESCO ले यस्िा बधदाबधदीहरूले क्तवश्वका 91% क्तवद्याथीहरूलाई असर गरररहेको  छ भधने अनुमान गरेको छ l हेनुयहोस ्

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  
28 हेनुयहोस,् संयुि राज्य अमेररका, भशक्षा क्तवभाग, कोरोना भाइरस महामारी 2019 मा अपाङ्गिा भएका बालबाभलकाहरूलाई प्रदान गने सेवाहरूसम्बधिी प्रश्न र 

उत्तरहरू, माचय 2020 l 

29 हेनुयहोस ् https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR-

APOYO-PEDAGÓGICO-A-LOS-ESTUDIANTES-EN-AISLAMIENTO-EN-FUNCIÓN-DE-PREVENIR-POSIBLES-CONTAGIOS-POR-ENFERMEDADES-
RESPIRATORIAS.pdf  
30 हेनुयहोस,् सयंुि अभिराज्य, https://www.gov.uk/guidance/supporting-your-childrens-education-during-coronavirus-covid-19. यो पभन हेनुयहोस,् 
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