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कायर्कार� सारांश – सहज पठन  
 
हामीले के गर् य� 

• हामीले बङ्गलादेश (20 जना मा�नस) र नेपाल (15 जना मा�नस) मा 
अपाङ्गता भएका 35 जना व्यिक्तलाई को�भड-19 को प्रकोपको समयमा 
आफ्नो जीवन बारे हामीलाई बताउन अनुरोध गर् य�। उहाँहरूलाई 

वणदृिष्ट�वह�न, बौद्�धक अपाङ्गता र मनोसामािजक अपाङ्गता जस्ता 
�व�भन्न अपाङ्गता �थए। उहाँहरूलाई प्रायः आफ्नो जीवन बारे नसो�धने 

                                                            
1 सुझाव उ�रण: ‘COVID को कारणले, सबै कुराह� गडबड छन्’ नेपाल र ब�लादेशमा अपा�ता भएका ��ले 
महामारीको क�ो अनुभव गनु�भएको छ? Brigitte Rohwerder, Stephen Thompson, Jackie Shaw, Mary 
Wickenden, Shubha Kayastha, Anita Sigdel, Fatema Akter र Rabia Bosri, Brighton: IDS. DOI: 
10.19088/IF.2021.003 
Full report (in English) DOI: 10.19088/IF.2021.001 

https://doi.org/10.19088/IF.2021.003
https://doi.org/10.19088/IF.2021.001


   

भएकोले हामी उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्थ्य�। हामीले अपाङ्गता भएका 
बालबा�लकाका आमाबुवाहरूलाई प�न सोध्य�।  

 
हामीले के फेला पार् य� 

• को�भड-19 को प्रकोपले अपाङ्गता भएका धेरै मा�नसका साथसाथै अन्य धेरै 
मा�नसको जीवनलाई अझै खराब बनाएको छ। 
 

• को�भड-19 बाट सुर��त रहन, मा�नसलाई घरमा बस्न भ�नएको �थयो जसलाई 

लकडाउन भ�नन्छ। यसको मतलब अपाङ्गता भएका केह� मा�नस र उहाँहरूका 
प�रवारहरूले आफ्ना जा�गरहरू गमुाउनुभयो र खाना तथा औष�ध र अन्य 

कुराहरूको ला�ग पयार्प्त पैसा भएन। यसले उहाँहरूलाई एकदमै उदास र 
�चिन्तत बनायो।  
 

• उहाँहरूले अन्य पा�रवा�रक सदस्यहरूबाट पैसा वा खाना �लएर वा आफूले बचत 

गनुर्भएको पैसा प्रयोग गरेर वा पैसा सापट� �लएर वा आफ्नो स्वा�मत्वमा रहेका 
कुराहरू �बक्र� गरेर व्यवस्थापन ग�ररहनुभएको छ।  
 

• केह� मा�नसले सरकार वा अपाङ्गता भएका मा�नसहरूका संस्था वा 
च्या�रट�हरूबाट प�न मद्दत प्राप्त गनुर्भयो। तर धेरै मा�नसले कुनै मद्दत 

प्राप्त गनुर्भएन वा पयार्प्त भएन। 
 

• को�भड-19 को प्रकोप बारे उपलब्ध गराइएको जानकार� बुझ्नको ला�ग सिजलो 
�थएन। यसले केह� मा�नसलाई आफू सुर��त रहनको ला�ग के गनुर्पछर्  वा आफू 

�कन घरमा बस्नुपर् यो भन्ने कुराहरू बुझ्न क�ठन बनायो। 
 

• दृिष्टसम्बन्धी अपाङ्गता भएका मा�नसले संसारलाई बुझ्नको ला�ग स्पशर् 
प्रयोग गनुर्हुन्छ। तर को�भड-19 को प्रकोपको अव�धमा वस्तुहरूमा हुन सक्ने 

भाइरसले तपा�लाई �बरामी बनाउन सक्ने भएको हँुदा �तनीहरूलाई छुन 



   

असुर��त �थयो।  मा�नसले दृिष्ट�वह�न मा�नसलाई छोएर मद्दत गनर् 
चाहेनन।् यसको मतलब उहाँहरूलाई व�रप�र �हड्न र स्वतन्त्र रहन एकदमै 

क�ठन �थयो।  
 

• को�भड-19 ले सबैजनाको िजउने त�रकालाई प�रवतर्न गर् यो। यो धेरैजना 
मा�नसको ला�ग झट्का �थयो र उहाँहरूलाई आफू र आफ्ना प�रवारहरूलाई के 

हुन्छ भन्ने कुरामा अ�निश्चत बनायो। हरेक समय घरमा बस्दा प�न एकदमै 

�दक्कलाग्दो हुन्थ्यो र मा�नसलाई �नराश बनायो। पैसा बारे �चन्ताहरूले 

प�रवारहरूको बीचमा झगडा भयो। मा�नस डराए तथा आशाह�न भए र उहाँहरूले 

कुराहरूलाई अझ राम्रो बनाउन गन� सक्ने कुराहरू केह� प�न नभएको जस्तो 
भयो।  मा�नसले आफ्ना साथीहरूलाई सिम्झनुभयो तर केह� फोनद्वारा एक 

अकार्सँग सम्पमार् रहनुभयो।  
 

• केह� समयप�छ मा�नसलाई फे�र घरबाट �नस्कन अनुम�त �दइएको �थयो। 
यसको मतलब केह� मा�नसले आफ्ना जा�गरहरू �फतार् पाउन सक्नुहुन्थ्यो र 
उहाँहरूसँग अब खाना जस्ता कुराहरूको ला�ग भुक्तानी गनर् पैसा भएकोले 

उहाँहरू खशुी हुनुहुन्थ्यो।  अन्य मा�नस नयाँ को�भड-19 खोपको कारणले खुशी 
हुनुहुन्थ्यो जसले तपा�लाई को�भड-19 हुनबाट बचाउनमा मद्दत गनर् सक्छ।  
 

• केह� मा�नससँग अझै प�न खाना ख�रद गनर्को ला�ग काम वा पैसा �थएन र 
उहाँहरू अझै प�न �नराश र �चिन्तत हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग कुनै थप पैसा 
�थएन र उहाँहरूले आफूले सापट� �लएको पैसा �फतार् �दनुपथ्य� जनु उहाँहरूको 
ला�ग क�ठन �थयो।  उहाँहरूलाई प�हले मद्दत गरेका संस्थाहरूले उहाँहरूलाई 

मद्दत गनर् रोक्यो।  
 

• �व�भन्न अपाङ्गता भएका मा�नस �व�भन्न त�रकाहरूले प्रभा�वत हुनुभएको 
�थयो। केह�ले अन्य मा�नसले उहाँहरूलाई नराम्रोसँग व्यवहार गरेको र 
क�हलेकाह�ँ यो प�हले जस्त ैएउटै हुन्थ्यो र क�हलेकाह� ँप�हले भन्दा एकदमै 



   

खराब हुन्थ्यो भनी बताए।  
 

• सरकार र संस्थाहरूले को�भड-19 को प्रकोपको अव�धमा अपाङ्गता भएका 
मा�नसलाई मद्दत गनर् मह�वपूणर् हुन्छ। उहाँहरूले अपाङ्गता भएका 
मा�नसलाई के आवश्यक छ र यो मद्दत उहाँहरूलाई कसर� उपलब्ध गराउने 

भनी सोध्नुपछर्।  

  



   

कायर्कार� साराशं 
 

को�भड-19 ले पूवर्-�वद्यमान असमानताहरूलाई ग�हरो बनाइरहेको छ। उदयमान अनुसन्धानले संसारभ�रका 
अपाङ्गता भएका मा�नसले �व�भन्न अ�धकारहरूका उल्लङ्घनहरूको अनुभव गरेको र महामार�को स्वास्थ्य, 

आ�थर्क र सामािजक प्रभाव र यसका प्र�त�क्रयाहरूले असमानुपा�तकतामा प्रभा�वत भएको सुझाव �दन्छ। यो 
अनुसन्धानको ल�य भनेको अनुसन्धानबाट प्राय: विजर्त ग�रने अपाङ्गता भएका मा�नसले बङ्गलादेश र 
नेपालमा ब�ढरहेको को�भड-19 महामार�को कस्तो अनुभव गनुर्भएको छ भनी अझ राम्रर� बुझ्नको ला�ग 

�थयो। यसले अपाङ्गता भएका मा�नसका केह� सीमान्तकृत समूहहरूलाई कसर� प्रभा�वत पारेको छ भनी 
राम्रर� बुझ्नको ला�ग, यो अध्ययनले बौद्�धक, मनोसामािजक, वणदृिष्ट�वह�न र अन्य बहु क�ठनाइहरू 

भएको मा�नसमा केिन्द्रत गनर् गहन गुणात्मक अनुसन्धान प्रयोग गर् यो।  

कायर्-प्रणाल� 
�ववरणात्मक अन्तवार्तार् �लने पद्ध�त चयन ग�रएको �थयो। कथाहरू सुनाउने भनेको सञ्चारको प्राकृ�तक र 
�वश्वव्यापी रूप हो र सहभागीहरूलाई आफ्ना अनुभवहरूको अथर् लगाउन र उहाँहरूको ला�ग के मह�वपूणर् छ 

भनी ध्यान �दन स�म गराउँछ। प्रत्येक सहभागीलाई केह� हप्ताको अन्तरालमा, दईुवटा अन्तवार्तार्मा 
सहभागी हुन �नमन्त्रणा ग�रएको �थयो। यसले सहभागीहरूलाई आफ्ना अनुभवहरू साझा गनर्मा थप सहज 

महसुस गराउन स�म गरेको छ र महामार� बढ्दै गएप�छ �यनीहरू कसर� प�रवतर्न भयो भनी सङ्केत गछर्। 
सहभागीहरूलाई नेपालमा अपाङ्गता भएका मा�नसका संस्थाहरू (OPDs) र अन्तरार्िष्ट्रय तथा रािष्ट्रय गैर-
सरकार� संस्थाहरू/NGOs मानवता तथा समावेशन र बङ्गलादेशमा ADD अन्तरार्िष्ट्रय र अपाङ्गता �वकास 

केन्द्र (CDD) र �ववेक अन्तरािष्ट्रयको मद्दतद्वारा �नयुिक्त ग�रएको �थयो। महामार�को अव�धमा सुर�ाको 
ला�ग, अन्तवार्तार्हरू डाटा शुल्कहरूको प्र�तपू�त र् र प्रा�व�धक पहँुचको सहायतामा अनलाइन वा फोनद्वारा 
सञ्चालन ग�रएको �थयो। सहभागीहरूको पहँुच र सञ्चार सहायताका आवश्यकताहरू प�न पूरा ग�रएको 
�थयो। �वेषय�ेत्रसम्बन्धी �वश्लेषण IDS टोल�, रािष्ट्रय अनुसन्धानकतार् र केह� संकाय साझदेार र स्थानीय 

OPD प्र�त�न�धहरूद्वारा अनलाइनमा सञ्चालन ग�रएको �थयो।  

अन्त्यमा, सबै अन्तवार्तार् �दने व्यिक्तहरू र प्रमुख मा�नसलाई संयुक्त अनलाइन मान्यता कायर्शालामा 
�नमन्त्रणा ग�रएको �थयो: अपाङ्गता भएका सहभागी, उहाँहरूका समथर्कहरू र NGO कमर्चारू र दवु ैदेशबाट 

OPD प्र�त�न�धहरू। यसले सहभागीहरूलाई भावी महामार� व्यवस्थापन र घटावहरू अपाङ्गता समावेशी हो 
भनी सु�निश्चत गनर्को ला�ग एक अकार्लाई भेट्न, आफ्ना अनुभवहरू साझा गनर्, खोज र �सफा�रसहरूको 
सारांश प्रमा�णत नर् स�म गरायो। 

सहभागीहरू 
35 जना सहभागी मध्ये 19 जनालाई वणदृिष्ट�वह�नतास�हत बहु�वध अपाङ्गता �थयो, 11 जनालाई 

बौद्�धक अपाङ्गता, तीन जनालाई मनोसमािजक अपाङ्गता �थयो र दईु जना सहभागीहरू अपाङ्गता भएका 
बालबा�लकाका आमाबुवाहरू हुनुहुन्थ्यो। 20 जना मा�नसलाई बङ्गलादेशमा र 15 जना मा�नसलाई नेपालमा 
अन्तवार्तार् �लइएको �थयो। 



   

प�रणामहरू 
“सबैजनाले आफ्नो �दन द:ुखमा �बताउनुभएको छ” (वणदृिष्ट�बह�नता भएको बङ्गलादेशी मान्छे) 

"सबैजना महामार�को कारणले उदास र �चिन्तत हुनुहुन्छ।” (मनोवैसामािजक अपाङ्गता भएको 
नेपाल� म�हला) 

अपाङ्गता भएका सहभागी र/वा उहाँहरूका प�रवारहरूले लकडाउन र अन्य महामार�का प्र�तबन्धहरूको 
प�रणाम स्वरूप आफ्ना जा�गर, व्यवसाय वा अन्य आम्दानीहरू गुमाउनुभएको कारणले उहाँ र उहाँका 
प�रवारहरूलाई प्रमुख नकारात्मक आ�थर्क प्रभाव परेको छ। अझै प�न काम ग�ररहेको कम्तीमा एक जना 
व्यिक्त प�रवारहरूमा हुनाले अझै प�न केह� आम्दानी हुने हँुदा थोरै राम्रो �थयो भने, बेरोजगार� जस्ता पूवर्-
�वद्यमान �व�ीय क�ठनाइहरू भएका ती प�रवारहरूले एकदमै संघषर् गनुर्भयो। अन्तवार्तार् �दने व्यिक्तहरूले 

अब उपरान्त �नय�मत खानाहरू वहन गनर् नसक्ने हँुदा खानाको उपभगोग र भोकालाई घटाएको र केह�ले आफू 

र आफ्ना प�रवारहरू भोकै रहने भनी डराएको बताउनुभयो। महामार�को अव�धमा बढ्दो खाना र यातायात 

खचर्हरूले कुराहरूलाई थप क�ठन बनायो। मा�नसले �च�कत्सा खचर्हरू वहन गनर् प�न संघषर् गनुर्भयो।  उहाँहरू 

आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गनर् संघषर् ग�रहनुभएको हँुदा यो �व�ीय संकटले उहाँहरूलाई मह�वपूणर् तनाव र 
मान�सक चाप �दयो। महामार�को लकडाउनको अव�धमा बाचँ्नको ला�ग, धेरै अन्तवार्तार् �दने व्यिक्तहरू बाह्य 

पा�रवा�रक सदस्य वा साथीहरूका बचतहरू वा व्यवसाय पुँजी प्रयोग प्रयोग गरेर वा ऋणहरू �लएर उहाँहरूको 
�व�ीय सहायतामा �नभर्र रहनुभयो।  

सरकार� सामािजक सुर�ा सहायता प्राय: पूवर्-�वद्यमान अपाङ्गता सहायता मात्र �थयो र राज्य सहायता (दवु ै

को�भड-19 �व�शष्ट र पूवर् कायर्क्रमहरूबाट) अपाङ्गता भएका धेरै मा�नसलाई उपलब्ध गराइएको �थएन। 
I/NGO र �वशषे अवस्थामा OPD हरूलाई महामार�को अव�धमा अपाङ्गता भएका मा�नसलाई समथर्न गनर् 
मह�वपूणर् भू�मका �नवार्ह गरेको फेला पा�रएको �थयो। दवु ैबङ्गलादेश र नेपालमा लगभग आधा 
अन्तवार्तार्कतार्हरूले OPD वा NGO हरूबाट केह� �व�ीय वा अन्य सहायता प्राप्त गद� हुनुहुन्थ्यो, �वशषेगर� 
उहाँहरूको प�हले नै �लङ्क भएका संस्थाहरूबाट। उक्त औपचा�रक सहायता धेरैजनाको उ�रजीवीको ला�ग 

मह�वपूणर् �थयो, यद्य�प उपलब्ध गराइएको सहायता उहाँहरूका प�रवारका आवश्यकताहरूको ला�ग प्राय: 

अपयार्प्त �थयो र अपाङ्गता भएको धेरै मा�नसले कुनै औपचा�रक स्रोतबाट कुनै सहायता प्राप्त गनुर्भएन। 
केह� OPD हरूले अपाङ्गता भएका मा�नसलाई सरसफाइका �कटहरू वा खाद्य प्याकेजहरू प�न पू�त र् 
गनुर्भयो, अन्य व्यिक्तहरूले अपाङ्गता अ�धकारहरूको चेतना फैलाउनुभयो। OPD हरूले प�न समस्याहरूलाई 

सामािजक बनाउन र समस्याहरूको छलफल गनर् अवसरहरू �सजर्ना गरेर मान�सक स्वास्थ्यलाई कायम रा� 

मह�वपूणर् भू�मका �नभायो। मह�वपूणर् स्वास्थ्य र शै��क सेवाहरूमा पहँुच को�भड-19 लकडाउनको कारणले 

अपाङ्गता भएका मा�नसको ला�ग प्र�तबिन्धत ग�रएको �थयो। यो उहाँहरूले सामना गनुर्भएका सेवाहरूमा 
पूवर्-�वद्यमान अवरोधहरूको शीषर्मा �थयो। जानकार�मा पहँुच चुनौतीपूणर् �थयो र गलत जानकार� नेपालमा 
�व�भन्न �चन्ता भएको पेला पा�रएको �थयो।  

महामार� दृिष्टसम्बन्धी अपाङ्गता भएका मा�नसको स्पशर्मा �नभर्रताको कारण भाइरस फैलनबाट कम गनर् 
�नरूत्सा�हत भएकोले उहाँहरूको ला�ग �वशषेगर� चुनौतीपूणर् �थयो।  �वशषेगर�, उहाँहरूको आवश्यकता अन्य 



   

व्यिक्तहरूले नबुझकेोले यसले उहाँहरूको स्वतन्त्रतालाई घटायो र उहाँहरूको आइसोलेसनलाई बढायो। 
�वशषेगर� महामार�को सुरुवातमा सुनुवाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका ती व्यक्तहरूले जानकार�मा पहँुच कम 

गनुर्भयो। वणदृिष्ट�वह�नता भएको मा�नसले �वशषेगर� पहँुचयोग्य जानकार�को कमीको कारणले महामार�को 
अव�धमा सञ्चारका अवरोधहरूलाई बढाउनुभयो। केह� बौद्�धक अपाङ्गता वा वणदृिष्ट�वह�नता भएको केह� 
मा�नसलाई कोरोना भाइरस के हो र उहाँहरू �कन घर�भत्र बस्नुपछर्  भनी बुझ्न क�ठन भयो। �वद्यालय वा ड े

सेन्टरहरू बन्द हुनु भनेको अपाङ्गता भएका बालबा�लका (�वशषेगर� बौद्�धक अपाङ्गता र स्वल�नता भएका 
ती मा�नसहरू) को सामािजक�करण, उ�ेजना र थेरापी छुट्नु हो। बङ्गलादेशमा, सामुदा�यक सदस्यहरूले 

अपाङ्गता भएका मा�नसले भाइरस बोक्ने थप सम्भावना �थयो भनी �वश्वास गनुर्भयो र िजस्काउने र 
दवु्यर्वहार �व�भन्न सहभागीहरूद्वारा �रपोटर् ग�रएको �थयो।  

'पूरानो सामान्य जीवन' को आकिस्मक �नलम्बन, आकिस्मक प�रवतर्नहरू र अनुकूल बनाउने आवश्यकता 
भनेको धेरै सहभागीहरूले आफ्नो सामान्य जीवन पूणर् रूपमा अवरोध भएकोले तीव्र झट्का र डरको अनुभव 

गरेको हो। आफ्नो सामान्य जीवनको िस्थरता गुम्नाले उहाँहरू र उहाँहरूका प�रवारहरूलाई के हुन्छ भन्ने 

आत्म�वस्म�ृत र अ�निश्चततालाई �नम्त्याएको छ भने प्र�तबन्धहरूको मतलब जीवन �दक्कलाग्दो र दःुखी 
�थयो। लकडाउनको अव�धमा स्वतन्त्रता गुम्नाले र �व�ीय क�ठनाइहरूले जीवनसाथी र अन्य पा�रवा�रक 

सदस्यहरूको बीचमा तनावहरू बढाएको छ। मा�नसले संकटको खराब समयमा आशाह�न, असहाय र 
तनावग्रस्त महसुस गरेका छन।् 

प्र�तबन्धहरू सहज हँुदै गदार् र अन्तवार्तार् �दने व्यिक्त र उहाँहरूका प�रवारहरूले काम फेला पानर् स�म हँुदा, 
केह� सहभागीहरूले आफ्ना प�रवारका तत्काल�न आवश्यकताहरू पूरा गनर् स�म हँुदा उहाँहरूको जीवनमा 
सुधार आयो। �वशषेगर� खोप �वकासको प�रणाम स्वरूप, अन्य व्यिक्तहरू प�न को�भड-19 को खोप बारे कम 

�चिन्तत भएकोले खुशी र थप आशावाद� हुनुहुन्थ्यो। यद्य�प, धरै अझै प�न काम फेला पानर् संघषर् ग�ररहेका 
छन ्र बाँच्न वा उन्न�त गनर्को ला�ग अझै प�न संघषर् ग�ररहेको �थए। ऋणहरू �लने वा व्यवसायको पुँजी 
प्रयोग गन� जस्ता बाँच्ने रणनी�तहरूले मा�नसलाई आफ्ना जीवनयापनहरू फे�र सुरु गनर्बाट पछा�ड पारेको 
छ। साथसाथै, प�हलो लकडाउनमा मा�नसलाई बाँच्न मद्दत गरेको �व�भन्न स्रोतहरूको सहायता यसको 
�नरन्तर आवश्यकताको वावजुद आवश्यक रूपमा िस्थर �थएन। प�हलो लकडाउनको अव�धमा उहाँहरूका 
स्रोतहरू प्रयोग भएको कारणले सम्भा�वत दोस्रो लकडाउनको अव�धमा बाँच्ने बारे गिम्भर �चन्ताहरू �थए। 
मा�नस अवस्थामा समायोिजत हँुदै गदार् ती�ण क�ठनाई समय अनुसार प�रवतर्न हुने भएकोले, महामार� 
समाप्त भएको छैन र त्यसकारण अ�निश्चतता जार� रहन्छ।   

�नष्कषर्हरू 
को�भड-19 महामार� र यसमा सरकारका प्र�त�क्रयाहरूले नेपाल र बङ्गलादेशका धेरैजसो सीमान्तकृत 

समूहहरूबाट अपाङ्गता भएका मा�नसमा भयानक र जीवन प�रवतर्न हुने अ�हतकर प्रभावहरू परेको छ। 
महामार�मा अपाङ्गता समावेशी पहँुचहरू अपाङ्गता भएका सब ैव्यिक्तहरूका अ�धकार र आधारभूत 

स्वतन्त्रताहरूलाई अपाङ्गताको आधारमा कुनै प�न प्रकारको भेदभाव�बना �सद्ध गनर् स�कन्छ भनी 
सु�निश्चत गनर् अपाङ्गता भएका मा�नससँग एकसाथ �वकास ग�रनुपछर्। 
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