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Ø यस #$ासकाड(मा िन, -ोत भएको 2े4का 5ून
7ि8 भएका वालवािलका संग काम गन(को लािग
जानकारी रा@खएको छ ।

Ø यो #$ासकाड( िफEमा काय( गनF जनश@HहJको
लािग िवकास गKरएको हो ।

Ø यस #$ासकाड(मा RehApp मा आधारीत भएर
5ून 7ि8 सNOी जानकारी रहेको छ ।

यस #$ा&ाड(वाट के गन( सिक0छ ◌ः
•जुन प%रवारलाई भेट्न जानु /0छ जसको प%रवारमा 6ून 8ि: छ, 
;सवेला यसले सहयोग गछ? ।
•6ून 8ि: भएका BCDहE र उनीहEको प%रवारको
आवIकताहEको सूची तयार गन? ।
•BCD र उनीहEको प%रवारको लािग अपाMताको Nभाववारे
अOयन गन?
•ितिनहEलाई मूPांकन गन? Nयोग गन? ।
•6ून 8ि: भएका BCDहEको लािग लRहE िनमा?ण गन? Nयोग
गन?
•प%रवारसंग मOTथताको लािग छलफल गन? सहयोग गन?को
लािग Nयोग गन?
•WाहकहEको रेकड? राY मZतको लािग Nयोग गन?
•Nकृयाको जाँच गन?को सहयोगको लािग Nयोग गन?

सूचीM
नोटः यस ^Pासकाड?मा 6ून 8ि: स_`ी जानकारी राCखएको
छ । यसको सामाWी ICF domains अनुसार जbा ग%रएको छ ।
यस काड?ले डाcर र थेरािपdeो fान र शीपलाई वदiैन ।
पिहला डाcरको सkाह िलन /न सkाह िद0छौं ।

!यून &ि(ट तथा &ि(ट-व/हन
सू
ची

यस &'ासकाड+को उ.े0ह2ः
ØअपाMता भएका BCD तथा ितनका प%रवारको आवIकता
पूित? गन?
ØअपाMता भएका BCD तथा ितनका प%रवारको आधारभूत
(काया?nक) पून?Tथापना सेवाको लािग िफoमा काय? गनp
जनशCDहEको fान र िशपको प%रमाज?न गनp
Øदैिनक, पा%रवा%रक र सामुदायीक जीवनको सहभािगता
वढाउन
ØअपाMता भएका BCDहE तथा ितनका प%रवारहEको जीवन
गुणrर सुधार गन?
Øप%रवारलाई गाइड गनp Nकृयामा िफoमा काय? गनp
BCDहEलाइ tोत Nदान ग%र सहयोग गनp जसलाई तपाईहE
आ^नो मोवाइलमा (offline) वा झोलामा सुरिvत राY सwु /0छ
।

!ून $ि& स()ी जानकारी

प"रचय
शार$रक 'कृया र संरचना 
कृयाकलाप र सहभा.गता
1यि3तगत कारक
वातावरणीय कारक
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प"रचय
q&यनू *ि,ट स/व&धी प"रचय
qम4ूयांकन 

कृयाकलाप र सहभा<गतास ्
qकाय@गत सधुारको ला<ग 
आधारभतू DसEधा&त
qFोGसहान र Fारि/भक वाल 
Hवकास
qदैKनक जीवनयापनको 
MNयाकलाप
qगKतDशलता
qDशPा तथा शRैPक गKतHव<ध
qिजHवकोपाज@न
qसामािजक कृयाकलापहS
qयौKनकता

शार"रक Fकृया र संरचना 
q पून@Uथापना मVयUथता

वातावरणीय कारक
qवातावरणीय अनूकुलन
qसामुदायीक मनोवृिU
q5ून 7ि8 उपकरण

WयिXतगत कारक
qWयिXतगत भावनाहS



!यनू %ि'ट एउटा आँखाको अव3था हो जसमा
%ि'टको 9तखोपन ६/१८ वा यो भ!दा कम हु!छ
। यसको अथE सामा!य FयिGतले १८ Jम. टाढा
राखेको व3तु देM सGछ भने !यनू %ि'ट भएका
FयिGतहNले OयPह व3तु देM ६ Jम. निजकै
आउनपुछE । !यनू %ि'ट असधुारणीय
%ि'टहUनता हो, चWमा वा ले!स लगाएर यसलाई
सधुार गनE सZकदैन । यसले दै9नक [मताका
ग9त\व]धहN ^न र सामुदा9यक जीवनमा भाग
Jलन FयिGतको [मतालाई _भाव पादEछ ।
!यनू %ि'ट, तसथE प`रणामको प`र[ण भ!दा
प9न कायाEOमकको Nपमा प`रभा\षत ग`रएको
छ । !यनू %ि'ट प9न कम प`रधीय दशEनको
Nपमा Jलन सZक!छः यो %ि'टको Pह3सा हो
केवल आँखा दायाँ वाँया घमुाउने [मतामा
हे`र!छ । व`रप`रको सबै चीजहN हेनEको ला]ग
FयिGतले आfनो टाउको सानE‘ पछE । \वशषे गरU
उनीहNलाई Jभडमा आfनो मागE सरुh[त गनE
चुनौती हु!छ ।
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२ !न#न अनुसारले +यून .ि0ट हुन स3छ ◌ः

•0ि2टमा ज6मजात दोष ;
•वा<य व=तकुो 'वेशले आखँामा चोटपटक लाEनु ज=तै कुनै धातकुो 'वेशले Hयै Iणमा
छेदन गनM‘ वा कुनै रासायNनक व=तकुो 'वेश हँुदा
•कुनै =वा=Pय अव=था वा रोगले 6यून 0ि2ट हुनु ज=तै डाइVवWटज,् जलVव6दु ( आखँाको
उZच चापले गदाM =नायुलाई हानी प¥ुयाउने आखँाको रोगको एक समूह), मोNत Vव6दु
(आखँाको नानीमा वादल आउने, सामा6यतया बढेु=कालको अव=थासंग स`वि6धत छ, 
कWहलेकाँहa वZचाहb पNन यस अव=थामा जि6म6छन)् , जलcब6दु (आखँाका रोगहdको
समूहले उZच आखँाको चापले ऑिfटक =नायुलाई हानी पgु याउँछ), मोतीVव6दु (आखँाको
नानीमा वादल वा धhमलो हुनु, सामा6यतया बढेुसकालको 'ijयासँग स`बि6धत छ; 
कWहलेकाँहa बZचाहd पNन यस अव=थामा जि6म6छन;् वा आखँामा चोटपटक, सूजन पNछ
मोतीVव6दकुो Vवकास हुन सkछ), onchocerciasis जसलाई '$रभर mलाइ6डनेस' पNन
भNन6छ (परजीवीnवारा उHप6न र उपजाऊ नदaको iकनार Iेpमा कालोqलाइज वा rझगंा
'जाती nवारा 'सा$रत)।

नोट: अ=वा=Pयकर वातावरण /अव=थाले आखँा रोगको जोrखमलाई अझ बढाउँदछ, जसले
=थायी bपमा 0ि2ट हराउन सkछ।

6यून 0ि2ट पWहचान गनM र पuा लगाउन सिजलो हँुदैन iकनiक 'ाय जसो सम=याहd 
अdले देv सkदैन। आखँा रोगहdको उwचत र समयमै Nनदान नै 0ि2ट नोkसानी वा 
0ि2ट VवWहनताको Vवकास रोkनको लाwग आवxयक छ। नेp रोगहdको उपचार गनM र 
yयिkतलाई प$रवार र सामुदाNयक जीवनमा सकेस`म सijय रहन सहयोग पgु याउन 
पNन अनुसरण गनुM महzवपणूM छ। सैदाि6तक dपमा, यो एक नेp रोग Vवशषे| nवारा 
ग$रनु पछM।

नोट: यस अ}यायले मु~यतया कम 0ि2ट भएका माNनसहdलाई केि6�त गदMछ, तर 
केWह ह=तIेपहd 0ि2ट VवWहन भएका माNनसहdलाई पNन उपयुkत हुन सkछ। 0ि2ट
VवWहनता हुनु भनेको सामा6य yयिkतले हेद� गरेको भ6दा अwधकतम ५ %  माp 
दे~छ। 0ि2ट VवWहनता भएका yयिkतहdले ग`भीर कWठनाइ भोEछन ्वा सहयोग cबना 
दैNनक जीवनका गNतVवwधहd गनM सkदैनन।्

!यून %ि'टका कारणह.
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२. yयिkतको Iमता र दैNनक गNतVवwधहd 'दशMन गनM कWठनाइहd अवलोकन गनुMहोस ्वा उदाहरणका लाwग, बZचा =कूलमा भाग
hलइरहेको बेला वा वय=कले कसरa काम ग$ररहेको छ। साथ,ै कम 0ि2ट भएको yयिkतको जीवन अव=था हेनुMहोस,् iकनiक धेरै
आखँाको सम=याहdले जीवनशलैa अ=व=थ रहन सkछन।् नोट: आखँा रोगको पWहलो लIण सँधै =वा=Pय Vवशषे|लाई
जचाउनुहोस ्ज=तै रातो हुने, आसुँ वwगरहने, आखँा सुNनने आWद

३. यWद तपाईलाई 0ि2ट कम भएको छ भ6ने शंका छ भने yयिkतको 0ि2ट मापन गनुMहोस ्। यो hभजुअल एkयुटa (VA) चाटM ज=तै
अfटोटोटाइप (अIर, सं~या वा 'तीक) वा अhश�Iत yयिkतहdका लाwग Slenlen "E" चाटM 'योग गरेर गनM सiक6छ।

४. यWद VA चाटM वाट कम 0ि2ट संग पWहचान गरaयो भने नेpरोग Vवशषे|लाई रेफर गनुMहोस ्। सैदाि6तक bपमा Nय Vवशषे| एक नेp रोग
Vवशषे|, नेp wचiकHसा िkलNनकल अiफसर / नसM वा एक optometrist, अपवतMन Vवशषे| / 6यून 0ि2ट थेराVप=ट हो। Nतनीहdले
उपयुkत गNतVवwधहd प$रभाVषत गरa 0ि2ट बढाउन 6यून 0ि2टको कारण, 'कार र 'भाव NनधाMरण गनुMपछM ।

५. स�लाह, समथMन र पनु भेटघाट गरa 6यून 0ि2ट भएको yयिkतको अनुगमनको लाwग नेp रोग Vवशषे|(हd) सँग सहकाय< गनुMहोस।्
Vवशषे गरa यWद yयिkत चxमा वा कम 0ि2टको उपकरणहd ज=तै `यािEनफायरहd, 'ाfत गदMछ Nनयhमत अनुगमनआवxयक छ।

आकलन
Mफ4ड वक@ रले एउटा आकलन गन@का ला<ग सझुाव _दइएका चरणहb

१ Kतनीहbको अवUथाको बारे &यनू *ि,ट (र हेरचाहकता@) को
अ&तवा@ता@ Dलनहुोस;् WयिXतगत अनभुव र भावनाहbको बारेमा
सोVनहुोस,् र *ि,टको समUया भएको WयिXतले कसरf उसको
दैKनक MNयाकलापहb Fदश@न गद@छ, Uकूल वा काममा भाग Dल&छ
आ_द सोVनहुोस।्



%ि'ट एGयटुU (VA) परU[ण
राjोसँग हेनEको ला]ग FयिGतको [मता Jभजुअल एGयटुU चाटE र एक Snellen "E" चाटE _योग
गरेर मkूयांकन गनE सZक!छ। एक Zफkड वकE रलाई VA टे3ट गनEको ला]ग _Jश[ण आवWयक
हु!छ र Oयसो गनE चाटE (उपकरण) चाPह!छ।
प&
रच
य

क
ाड
,४

• Snellen "E" चाटE: यो चाटE
पnन नसGने FयिGतको ला]ग वा
अझै पnन Jसकेका साना
बpचाहqको ला]ग _योग गनE
सZक!छ। FयिGतले "E" को
"खrुटा" को Pदशा देखाउनु पछE
अथाEत ्दायाँ, बाँया, तल वा मा]थ।

• %ि'ट एGयटुU (VA) चाटE
: सदैाि!तक qपमा यस चाटEमा
अ[र र संtयाहq समावेश
गदEछ। पPहलो पuतीमा धेरै ठूलो
अ[रहq हु!छन,् जबZक अि!तम
रेखामा एकदम सानो अ[रहq
हु!छन।्



!ि#ट Acuity पर#$णको ला*ग अनसुरण गन0 चरणह3
१. चाटM र यसका कायMVवwध yयिkतलाई वणMन गनुMहोस।्
२. चाटM yयिkतबाट ६ मीटरको आखँाको उचाईमा दरूaमा राvुहोस ्(यWद ६ मीटर चाटM 'योग गद� हो भने)।
३. yयिkतलेआqनो बाँया आखँालाई हHकेलामा छोfनुहोस ्ताiक Nतनीहd केवल दाWहने आखँाले देv सkदछन।्
४. yयिkतलाई ठूला अIरहd / सं~याबाट सुd गनM वा Snellen "E" को 'योग गरेर जहाँ E को "खु�टाहd" Nनद�hशत छन ्प�न
Wदनुहोस।् HयसपNछ साना अIरहd / सं~या वा "E" का साथ लाइनहdमा तल जानुहोस ्।
५. रेखा रेकडM गनुMहोस ्जसमा yयिkतले अझै पNन ग�ती cबना दाWहने आखँाले देv सkदछन ्
६. बाँया आखँाको लाwग अब दाWहने आखँा हHकेलाले छोपेर समान 'ijया दोहोयाMउनुहोस।्
७. yयिkतलाई फे$र ठूला अIरहd / सं~याबाट सुd गनM वा Snellen "E" को 'योग गरेर जहाँ E को "खु�टाहd" Nनद�hशत ग$रएको छ
पनुः प�न Wदनुहोस।् HयसपNछ साना अIरहd / सं~या वा "E" का साथ लाइनहdमा तल जानुहोस ्।
८ . जसमा yयिkतले अझै पNन ग�ती cबना उनीहdको बायाँ आखँाले रेखा देv सkछ रेकडM गनुMहोस ्।
९. यWद yयिkतले 'Hयेक आखँाको साथ रातो रेखाका अIरहd / सं~याहd अलग प�न सkदैन भने, Hयहाँ 0ि2ट सम=या हुन
सkछ। Hय=ता yयिkतलाई नेpरोग Vवशषे| को लागी संदhभMत (refer) गनुM पछM।
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शारी%रक काय(ह* र
संरचनाह*:
जानकारी र

गनु(पन3 काय(ह*



&यनू *ि,ट भएको X@Hले िन, किठनाइह[को सामना गन( स\छ:
• अनुहार र वrुहx िचy;
• पढ्न वा िवrृत काय? गन? जrै सुईमा धागो राYे वा चामलबाट ढंुगा िट{े;
• रंगहx छु|ाउन;
• वातावरणसँग सुरिvत xपमा अ}रि~या गन?, जrै घर व%रप%र वा समुदायमा बाटो खो�े;
• गितशीलता संग, जrै सडक पार गनp वा साईकल चलाउँदाको ।

पून(]थापना गनF
एकBCDमा 6यून 8ि: छ भनेर पुि: गन? सvम /न, िफo वक? स?ले 0ि2ट ए�ुटी (VA) परीvण गरेर कसरी आँखाको नाप मापन गनp थाहा
/नुपद?छ। यिद 6यून 8ि: पिहचान ग%रयो भने, ितनीहxले BCDलाई एक नेp रोग िवशेषfमा पठाउनु पछ? । यस िवशेषfले सही सम�ाहx
प�ा लगाउन र उिचत पून?Tथापना पिहचान गन? स�छ। यसले िन� समावेश गन? स�छ:
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यिद यो अपया?� छ भने, 6यून 8ि:
उपकरणहxले 8ि: vमताहx बढाउन र काय?को
rर सुधार गन? मZत गद?छ।

यिद मािथका अपया?� छन् भने, 
;सपिछ BCDलेआफुमा भएको
8ि: को rर अनुकूल गन? िसwु
पछ? ।

यिद एकBCDले धिमलो 8ि: दे�छ
जुन अझै सुधार ग%रएको छैन भने, 
तब यrा 8ि: vमताहx सुधार गन?
च�ा वा स�क? ले�को Nयोग गन?
सिक0छ। विध?त Nकाश, N;v सूय?को Nकाशबाट संरvण र

क�� ाd ए�ा�मे�ले 8ि: काय?मा सुधार गन? मZत
गद?छ।



गितिविध र सहभािगता:
जानकारी र

गनु(पन3 काय(ह*



काम गन& सधुार गन& आधारभतू /स0धा1तह3
देv सkने Iमता Vवhभ6न पIवाट 'भाVवत हु6छ ज=तै 'काश
वा अ6धकार, भवन बाWहर वा hभp, Wदनको समय र yयिkत Hयस
वातावरणमा वा नयाँ वातावरणमा कNत प$रwचत छ भ6नेमा ।
Hयहाँ केहa आधारभूत hसnधा6तहd छन ् जुन कम 0ि2ट भएका
yयिkतलाई दैNनक ijयाकलापहd रा�ोसँग 'दशMन गनM मnदत
गदMछ। यी (र अ6य 'ाथhमकताहd) सँगै कम 0ि2ट भएको
yयिkतसँग छलफल गनुMहोस,् हेरचाहकताM र घरका अ6य
सद=यहd ताiक सबलैाई कसरa रा�ोसँग काम गन� भनेर थाहा
हु6छ।

नोट: य_द लागू भएमा, कम *ि,ट भएका WयिXतलाई
काय@Uथलमा यी DसEधा&तहb छलफल गन@ FोGसा_हत
गनु@होस।्

गनु$पन& काय$ह+
• WदनचयाM र संरचनाहd लागू गनुMहोस ्
• 'काश ि=थNत अनुकूलन गनुMहोस ्
• रंगको क6�ा=ट बढाउनुहोस ्
• सबै इि6�यहdको 'योग गनुMहोस ्
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=दनचया< र संरचना लागू गनु<होस ्

Nन`न कायMहd सुझाव Wदइ6छ:

• जWहले पNन भाँडा (fलेटहd, fयालाहd, fया6स आWद) उहa
=थानमा राvु हो=ताiक yयिkतले छोएर सिजलै भे�टाउन
सkदछ।

• ढोका ब6द गनुMहोस ् yयिkतलाई खुला ढोकामा WहकाMउनबाट
रोkन जुन NतनीहdतफM फकM 6छ।

• कोठाhभp प=दा वा छो�दा Hयस yयिkतलाई भ6नुहोस,्
जसले गदाM उसले yयथMमा अdसँग कुरा ग$ररहेको छैन वा
अचानक आवाजले गदाM डराउँदैन।

• Wदनको संरचनामा bWटनहd लागू गनुMहोस ् र सँधै समान Wह�ने
'यास गनुMहोस,् अ6य वा छोटो मागMहd भए पNन।
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Cकाशको िEथ!तलाई अनुकूलन गनु<होस ्

Nन`न कायMहd 'काशको अव=थाहd अनुकूलन गनM सुझाव Wदइ6छ:

• सूयM वा उ�यालो 'काशको अ6य �ोतहdसँग 'HयI आखँा स`पकM  नगनुMहोस।्

• बाWहर हँुदा छायामा ब=नुहोस ्वा घाममा फकM नुहोस।्

• अँ}यारो कोठामा हँुदा 'काश �ोतको निजक ब=नुहोस।्

नोट: खुला bपमा वाhलएको आगो र मैनबuीहdसँग सावधान रहनुहोस।् सौयM उजाMयुkत 
बuीहd 'योग गदाM सुर�Iत हुन सkछ र सजीलोसँगै बोkन सiक6छ।

सबै इि+KयहL Cयोग गनु<होस ्

Nन`न कायMहd सुझाव Wदइ6छ:

• कुनै yयिkतले जNत कम दे~छन,् उनीहd Vवxवलाई
ब�ुनको लाwग अ6य इि6�यहdको बारेमा HयNत नै सचेत
हु6छन।् यसमा सु6ने, =पशM गन�, ग6ध र =वाद hलने
इि6�यहd समावेश छन।्

रंगको क+MाEट बढाउनुहोस ्

रंग क6�ा=ट बढाउन Nन`नhलrखत कायMहd सुझाव Wदइ6छ:

•क6�ा=ट रंग र व=तहुdको ह�का तिेजलोपनमा पाउन सiक6छ: अँ}यारो
cबdnध उ�यालो । जNत धेरै क6�ा=ट भयो, Hयती नै फरक छु�याउन 
सिजलो छ। उदाहरणका लाwग, चरणहdको iकनारमा रंगीन प�टaहd 
राvुहोस ्वा Wह�ंने-मागMहd संकेत गनMको लाwग wचनो लगाइएको ढंुगा 
राvुहोस।्

•रा�ो संयोजनहd अkसर हु6छन:् Nनलो-पह�लो, रातो-पह�लो, Nनलो-सेतो, 
पह�लो-कालो।
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CोPसहान र Cारि#भक बाल Rवकास
कम 0ि2ट भएका बZचाहdको Vवकास अ6य बZचाहdको भ6दा Wढलो हुन सkछ कारण उनीहdको सीhमतता, उदाहरणका लाwग, व=तहुd 
पWहचान र �या6डल गनM कWठनाई । बZचालाई Wह�न / दौडन hसkन र उनीहdको व$रप$रको अ6वेषण गनM अwधक समय चाWहन सkछ। 
Vवशषे गरa Vवnयालयमा, कम 0ि2ट भएका बZचाहdलाई प�न र लेv hसkन कWठनाईहd हु6छन।् 'ारि`भक 'ोHसहान धेरै महzवपणूM छ 
iकनiक यसले बZचालाई कम 0ि2टबाट हुने असरको सामना गनM hसkन मnदत गदMछ ।

गनु<पनT काय<हU
हेरचाहकताMलाई कम 0ि2ट भएका बZचाहdको सहयोग पgु याउनेलाई 'ोHसाहन Wदनुहोस:्
• व$रप$र Wहँ�डुल गनMको लाwग Nतनीहdको वातावरण अ6वेषण गनुMहोस ्र स`हा�न र छुनलाई धेरै व=तहुd Wदनुहोस।्
• छामेर, सुनेर, सुघेर र =वाद hलएर अ6य इि6�यहd 'योग गनM ज=त ैबZचालाई सानो Wटनको भाँडामा ढंुगा Wदनुहोस ् ताiक 
Vप�दा वा ह�लाउँदा आवाज Nनि=कयोस ्।
• बालुवा वा माटोमा लेv वा कोनM को लागी बZचाको आqनो औलंाले लाइनहb कोनM लगाउन सkछ।
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गनु$पन& काय$ह+ (जार0……)
• बjचाहbको वरपरका चीजहbको नाम, वUतुहbको Wयाkया गरेर उनीहb के ग"ररहेका छन ्भनेर अDभमखुीकरण
गनm।
• संगीत वाEयवादनहb Fयोग गनm र गाउन वा नाjन लगाउने, जसले बjचालाई व"रप"र घ/ुन उGसा_हत 
गद@छ।
• बjचाहbलाई (&यनू *ि,ट र *ि,ट Hव_हन ) सँगै खेल खे4न FोGसा_हत गनm उदाहरण को लागी, झोलामा 
sबDभ&न वUतुहS राखेर, बjचाहS लाई छुनलगाएर प_हचान गराउने ।
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दै!नक जीवन को ग!तRवXधहL
कम 0ि2ट भएका माNनसहdलाई कWठनाइ हुन सkछ र दैNनक ijयाकलापहd गनM धेरै समय चाWह6छ ज=तै लुगा लगाउने, खाना पकाउने वा
सफा गन� ज=ता । साथ,ै Nतनीहd अwधक चोटपटक लाEने खतरामा छन,् उदाहरणका लाwग खाना पकाउँदा आफैलाई जलाउन सkने ।
उनीहdलाई नोkसानबाट बचाउन केहa प$रवारहdले 6यून 0ि2ट भएका आफ6तहdलाई दैNनक ijयाकलापहdमा भाग hलन अनुमNत
Wददैनन।् यो Vवशषे गरa केटाकेटaहdको स6दभMमा हो, जसलाई केहa हेरVवचार गन�हdले ओभर'ोटेkट गनM था�दछन।् जे होस,् यसले बZचाको
सीप hसkनको Iमता र घर र समुदायमा घुलhमल गन� र सहभागी हुने आHमाVवxवास Vवकास गनM बाधा पgु याउँछ।

गनु<पनT काय<हU
दैNनक गNतVवwधहd आफ£ मा र सुर�Iत त$रकाले स`प6न गनM कम 0ि2ट भएका yयिkत / बZचालाई 'hशIण Wदन प$रवारसँगै hमलेर
काम गनुMहोस।्
Nन`न कुरा Vवचार गनM सiक6छ:
• कम 0ि2ट भएका yयिkतलाई कपमा पानी हा�दा भ$रएपNछ महसुस गनM औलंा राv hसकाउनुहोस ् ।
नोट: तातो पानी ख6याउँदा सावधानी अपनाउनु पछM।
• लुगाको अगा¤ड वा पछा¤ड पWहचान गनM कम 0ि2ट भएको yयिkतलाई छुनलगाउनुहोस ् ।
• कम 0ि2ट भएका बZचाको हेरचाहकताMलाई 'ोHसाहन गनुMहोस,् उनीहdलाई सानै उमेरदेrख नै दैNनक कायMहd ज=तै घरको भाँडा मा�ने, 
लुगा धनेु वा खाना पकाउने सहयोगमा संलEन गराउन।



• य_द &यनू *ि,ट उपकरणहbले WयिXतलाई 
गKतHव<ध Uवत&t bपमा गन@ मEदत गद@छ
अ&वेषण गनु@होस ् ।

• हेरचाहकताMलाई 6यून 0ि2ट भएका बZचाहdलाई खाना 
पकाउदा आगोको खतराहdको बारेमा hसकाउन 
'ोHसाहन Wदनुहोस ्र चोटपटक रोkनको लाwग कसरa 
स`भाVवत तातो चीजको }यानपवूMक पहँुच गन� 
त$रका देखाउनुहोस।्

• वातावरणलाई कसरU अनकूुJलत गनE 
सZक!छ भनेर हेनुEहोस ्ताकx जुन 
FयिGत सुरh[त qपमा ग9त\व]धहq 
गनE सGदछ।
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गNतशीलता
6यून 0ि2ट भएका माNनसहdलाई घर र समुदायको व$रप$र आqनो बाटो पuा
लगाउन बढa समय चाWह6छ। �ाiफकमा wच6न र बाटो पuा लगाउने Iमता
हुनु 6यून 0ि2ट भएको yयिkतको लाwग चनुौतीपणूM हुन सkछ। Vवशषे गरa
Nछटो-चाhलत सवारa साधनहdले सुर�Iत dपमा व$रप$र जान सkने
Iमतामा बाधा पgु याउन सkछ। कम गNतमा अनुभव भएका yयिkतहdको
गNतशीलतामा चनुौतीहdको अ6वेषण गनुMहोस ् र ती कसरa पार गन� भनेर
सँगै फेला पानुMहोस।्

मुZय ग!तशीलता चनुौतीहU
अhभमुखीकरण: मागMहd उuम अhभमुखीकरण wच6हहd (उदाहरणका लाwग ढुy◌्गा बाटो वा गेट) को खोजी गरेर संयुkत dपमा hसकाई6छ र
यी wच6हहd पणूM मागMमा जो¤ड6छ। माकM रबाट माकM रमा मागMहd छु�याउनुहोस,् र दबुै Wदशामा 'Hयेक ख¥ड अ¦यास गनुMहोस।् नोट: Nनिxचत
गनुMहोस ् iक यी =थायी अhभमुrखक wच�नहd हुन!्

२. अवरोधहU: घर hभpको अवि=थNतहdले बाधा पEुन नसकोस ्
(ज=तै टोकरa), Hय=ता व=तलेु अ�झने वा ठेस लाEन 
सkने हुनाले Hय=ता अवि=थNतमा राv हुदैन । अ6य 
वातावरणमा, yयिkतले अ'Hयाhशत अवरोधहd (ज=त ै
�ाiफक)  बाट कसरa बZने hसkनु पछM उदाहरणका लाwग 
गNतशीलताका सामा§ी 'योग गरेर । नोट: वातावरणको 
बारेमा जानकारa संकलन गनM सब ैइि6�यहb 'योग 
गनुMहोस:् }वNन, =पशM, ग6ध ज=त ैव=तहुd आवाजको 
'Nत}वNन वा खु�टाको �यापnवारा पuा लगाउन 
सiक6छ।
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ग4तशीलता सहयोग गन0 सुझाव <दएका काय0ह3
• घर र समुदायको व$रप$र Wहडंरे 6यून 0ि2ट भएका माNनसहdसँग गNतशीलता अ¦यास गनुMहोस।् 
घरको निजक सुd गनुMहोस ्र, एक पटक जब yयिkतले मागM रा�ोसँग फेला पाछM , समुदायमा 
अगा¤ड ब�नुहोस।् yयिkतलाई अhभमुखीकरण wच6हहd औ�ंयाएर मागMको साथ आफूलाई प$रwचत 
गनM मnदत गनुMहोस ्र Nतनीहdलाई मागM स`झनको लाwग सIम गनM यी �या6डमाकM हd सु6न वा 
=पशM गनM Wदनुहोस।्
• Wह�ंने मागMहd सुधार ग$रएको क6�ा=ट hसजMना गनुMहोस,् रातो सडक वा बलौटे मागMको Vवbnध 
सेतो / पह�लो ढुगा 'योग गनुMहोस,् वा फुटपाथको छेउमा रोVपएका वारका वोटVवbवा 'योग गनुMहोस ्।
• शौचालय, बाथdम वा कIाकोठामा डोरa र ड6डाका साथ wच6ह लगाउनुहोस ्जसले गदाM 6यून 0ि2ट
भएको yयिkतले डोरa समाHन र मागM अनुसरण गनM सkदछ।
•ग`भीर 6यून 0ि2ट भएका yयिkतलाई बाटो छुने र पWहचान गनMका लाwग घ6टa, Wटन वा ढुगाका पखाMल र
पथहd जो�नुहोस ् । घ¥टa वा Wटनहdले }वNन पNन बनाउँदछ जुन सजीलै wच6न सiक6छ।
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=ह]डुल गनT साधन
• सेतो छडी - भुइँ देrख बगल को दरूa

• मु~य dपले एक Wह�डुल गन� उपकरणको dपमा hसजMना गरa6छ जुन
'योगकताMको पथमा आउने अवरोधहd, भू-=तर प$रवतMनहd र सीढaहd
पuा लगाउँदछ।
• केWह सेता छडी फो�ड गनM सiक6छ, याpामा लैजान सजीलो हु6छन।्
• Wह�ंदा छडीलाई बायाँबाट दायाँ (काँधको चौडाई भ6दा अhल सानो) �याप
�याप गनM सiक6छ।
• �याVपगंले दबुै =पशM र ¨yय जानकारa Wदनेछ।
• छडी सेता भएको कारणले, अdलाई कम 0ि2ट बारे सूwचत ग$र6छ।

• सहयोगी- हेरचाहकता$ वा अ:य ;यि=त
• सध£ yयिkतलाई पWहले सो}नुहोस ्यWद उनीहdलाई मnदत चाWहएको

छ र उनीहd कसरa मnदत चाह6छन ्!

• कम 0ि2ट भएका yयिkतलाई सहयोगीको कुWहनो खुकुलोसंग हात
समाHन लगाउनुहोस।्

• कम 0ि2ट भएको yयिkत Wहँ�दा सहयोगीको आधा कदम पछाडी
Wहँडने। जहाँ अपयाMfत ठाउँ छ, पWहले सहयोगीलाई जान Wदनुहोस।्

• yयिkतलाई खतरनाक प$रि=थNतहdको बारेमा चेतावनी Wदन शmदहd
'योग गनुMहोस।् ज=तै एक �तु गNत कार।

• yयिkतलाई सूwचत गनुMहोस ्जब भयाMङहd आउँदैछन ् र माwथ वा तल
सीWढहb जानेगि
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?श$ा र शAै$क $ेC
कम 0ि2ट भएका =कूलa बZचाहdले =कूलमा भाग hलन र hसkन चनुौNतहdको अनुभव गनM सkदछन।् HयWह समयमा, कम 0ि2ट 'ायः
hशIकहdले ब�ुदैनन वा पWहचान गनM सkदैन iकनiक Hयहाँ 'ायः =प2ट देrखने संकेत हँुदैन। यसको स�टामा, hशIकहdले बZचाले
रा�ोसँग हेनM नसकेर प�न वा लेv hसkन गाªो हु6छ भनेर ब�ुनुको स�टामा बZचाले bwच रा~दैन भनेर ब�ुछन ् ।=थानीय =कूलमा
उनीहdको बZचाहdको समावेशको लाwग समान अवसरहdमा पहँुच सुNनिxचत गनMका वकालत गनMका हेरचाहकताMलाई सहयोग गनुMहोस।्

क4ा कोठा न7सांकन

बZचाहdलाई =कूलको पWहलो Wदन उनीहdको वरपरको
प$रचय Wदई Nनिxचत गनुMहोस,् ज=तै कIाकोठा, 
शौचालय र =कूलका अ6य महzवपणूM कोठाहd। साथ,ै 
}यान Wदनुहोस:्

• सुNनिxचत गनुMहोस ् iक कम 0ि2ट भएको बZचालाई
कIाकोठामा hशIकको निजक र m�याकबोडM अगाडी एक
टेबल कुस«मा बसाउनुहोस,् ।
•0xय Iमताहd बnृwध गनM रा�ो 'काशको सुVवधा 'दान
गनुMहोस;् बZचालाई प�नको लाwग �याल वा बाWहर
सूयMको iकरणमा वसाउनुहोस ्।
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_श`ण RवXध र सामbीहU
hशIक / =कूलहdलाई वकैि�पक hशIा साम§ी र कम 0ि2ट भएका बZचाहdको श�ैIक मू�यांकन गनMका लाwग तरaका अपनाउन 
'ोHसाWहत गनुMहोस।् उदाहरण को लागी:

• ले~दा वा wचcpत गदाM क6�ा=ट बढाउनुहोस;् yहाइटबोडM वा सेतो कागजमा गाढा रङहd 'योग गनुMहोस।्
• m�याकबोडMमा ठूला अIरहdमा लेvुहोस ् र hलrखत नोटको स�टा मौrखक Nनद�शनहd Wदनुहोस।्
• m�याकबोडMमा के लेrखएको छ बताउनुहोस ् र 0xय साम§ीहd वणMन गनुMहोस।् ज=तै wचpहd wचcpत गदाM, छVव वणMन गनुMहोस।्
• छुने योEय अनुभव 'दान गनुMहोस।् ज=तै च�टानहdको बारेमा कुरा गनुMको स�टा बZचालाई =पशM गनM र �या6डल गनM एक वा=तVवक च�टान

Wदनुहोस।्
• जब उपलmध हु6छ ¬ेल पायप=ुतकहd र नोट 'दान गनुMहोस ् र यWद कम 0ि2ट भएका बZचाले 'ाथhमकता Wदए भने ।
• wचp र अIर ठुलो वनाएर हेनMको लाwग `यािEनफायरहdको 'योग वणMन गनुMहोस।्
• 0ि2ट नभएको कारण भेदभावपणूM वातावरणबाट बZन बZचालाई मौrखक परaIा गनM Wदनुहोस।्
• यWद आवxयक छ भने, कम 0ि2ट भएका Vवnयाथ«हdलाई उनीहdको काम परूा गनM अझ बढa समय Wदनुहोस।्
• hमलनसार वातावरणको hसजMना गनM स�लाह Wदनुहोस ् वा कम 0ि2ट भएको बZचालाई सहपाठ®सँग जो�नुहोस ्जसले hसkने गNतVवwधहdलाई

समथMन गनM सkछ।

!ेल
0ि2ट VवWहन माNनसहdका लाwग, प�ने र लेvे 'णालa Vवकhसत ग$रएको छ, जसलाई ¬ेल भNन6छ। यसले
उठेको थोfलाहdको 'णालa समावेश गदMछ जसले औलंाहdका साथ प�न सiकने अIरहd वा सं~याहdको
'NतNनwधHव गदMछ। अनुभवी ¬ेलa पाठकहd 0ि2ट भएका पाठकहdको समान गNतमा प�न सkछन।्

नोट: ¬ेल hशIा 'ाय: अ6धाका लाwग बो¤ड Mङ =कूलहdमा माp उपलmध हु6छ। बZचाहdले आqनो प$रवारबाट
टाढा ब=नुपन�छ र लागतहd (आwथMक र भावनाHमक दबु)ै 'ायः बढa हु6छन।् भलाइ र VवपVu होhसयारaसाथ
जाँZनुपछM। याद गनुMहोस ् iक Hयहाँ धेरै अ6य त$रकाहd छन ् जुन Nतनीहdले प$रवार, iफ�ड वकM र र 'Nतबnध
hशIकको सहयोगमा =कूलमा hसkन सkदछन।्
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जी#वकोपाज)न
कम 0ि2ट भएका माNनसहdले सहa समथMन र वातावरणको साथमा अथMपणूM dपमा काम गनM सkछन,् आफ£  र आqनो प$रवारको 
हेरचाह गनM सkछन,् र समाजको उHपादक सद=य ब6न सkछन।् जे होस,् Nतनीहdलाई yयावसाNयक 'hशIण वा जीVवकोपाजMन
कायMjमहd ज=त ैऋण र रोजगारaका अवसरहd, साथ ैसा6दhभMक सामािजक सुरIा योजनाहd पहँुच गनM संवेदनशीलता र 
समथMनको आवxयक हुन सkछ।

कम 0ि2ट भएका माNनसहdलाई पNन सीबीआर कायMjम, hशIक, वा कम 0ि2ट भएका बालबाhलकाहdको लाwग =थानीय Vवnयालयहdमा
hशIक सहयोगी ब6न 'ोHसाWहत गनM सiक6छ। यसले कम 0ि2ट भएका माNनसहdको दैNनक जीवनको सम=या ब�ुन मnदत गदMछ र
समावेशीकरणलाई 'ोHसाWहत गदMछ।



गि
ति
वि
ध
र

स
हभ

ािग
ता

क
ाड
,१
९ गनु$पन& काय$ह+

•कम 0ि2ट भएको yयिkतले क=तो 'कारको काम गनM bचाउछन ्पuा लगानुहोस।् हुनसkछ उनीहdले प$रवारको Vवnयमान
आयआजMनका गNतVवwधहdमा भूhमका खे�न सkछन।् नोट: जाwगरको 'कृNत एउटै नजरवाट नहेनुMहोला ज=तो iक सबै 0ि2ट VवWहन
माNनसहd माhलशकताM वा टोकरa ब6ुने माp हुदैनन ् ।

•yयावसाNयक 'hशIण कायMjमहdको लाwग कम 0ि2ट भएका माNनसहdलाई स6दhभMत गनुMहोस;् Nयनीहdलाई यी कायMjमहdको
पहँुचमा समथMन गनुMहोस ् र 'दायकहdलाई कम 0ि2ट भएका yयिkतहdको सijय संलEनताको सुVवधाका लाwग उपायहd राv स�लाह
Wदनुहोस।्

•कम 0ि2ट भएका yयिkतहdको लाwग रोजगारa Nनयुिkत अवसरहd पWहचान गनुMहोस ् जुन उनीहdको bwच र Iमताहdसँग मेल खा6छ।

•कम 0ि2ट भएका yयिkतहdलाई रोजगारमा पgु याउने मू�यमा =थानीय रोजगारदाताहd बीच चेतना जगाउने; Nतनीहdको पवूाM§ह हटाउन
र आवxयक उपायहd राvको लाwग मnदत गनुMहोस,् ज=तै 'काश yय=थापन, Nनिxचत गनुMहोस ् iक भुइँमा कुनै अवरोधहd छैनन ्आWद।

•रोजगारaका अवसरहd पहँुच गनMका लाwग उपयुkत त$रकाहd पuा लगाउनुहोस।् ज=तै Wह�डुल गन� साधनको उपयोग वा साझा साधनको
Vवकासको सहजीकरण गरa

•कम 0ि2ट भएका yयिkतहdलाई र उनीहdको प$रवारका लाwग =थानीय समथMन र =वयं-सहायता समूहहdको Vवकासको सुVवधा 'दान
गनुMहोस।्

•यी समूहहdले जीVवकोपाजMन र रोजगारaका अवसरहdमा समावेशीकरण र सहभाwगता बढावा गनM सkछन।्

•से�फ-हे�प §ुपहdले कम 0ि2ट भएका yयिkतहdका लाwग बचत संय6p र आय उHपादन गNतVवwधहd पNन Vवकास गनM
सkदछन।्
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सामािजक ग?त@वAधह+
सांUकृKतक, खेल र धाDम@क गKतHव<ध जUता 
सामािजक गKतHव<धमा भाग Dलन,ु कम *ि,ट भएको 
WयिXतको ला<ग चनुौतीपूण@ हुन सXछ। Kतनीहb 
सिजलसँैग यी गKतHव<धहbमा भाग Dलनबाट बिvचत 
हु&छन ्वा केवल एक सहभागीको सwटा पय@वेPक 
ब&छन।् कम *ि,ट भएका WयिXतहbको पहँुच र 
सMNय bपमा सबै समदुाय गKतHव<धहbमा सामेल 
छन ्भ&ने कुरा सKुनिxचत गन@का ला<ग Mफ4ड वक@ स@
समदुायसँगै Dमलेर काम गन@ सXदछन ् ।

नोट: कम *ि,ट भएका WयिXतहbका ला<ग संगीत, 
गायन वा नGृय जUता मनोरvजनाGमक गKतHव<धहbमा
भाग Dलन समUया हुनु हँुदैन, MकनMक उनीहb आyनो
अ&य इि&zयहb जUतै VवKन, ग&ध वा Uपश@ Fयोग गन@
सXदछन।् गनु$पन& काय$ह+

कम *ि,ट भएका WयिXतहbलाई Uथानीय
समदुायको सभा वा धाDम@क काय@हbमा सMNय हुन
FोGसा_हत गनु@होस।् उदाहरण को ला<ग, गाउने
काममा सामेल, काय@हbको समयमा सहयोग, आ_द।
कम *ि,टकोण भएका माKनसहS आyनो समदुायको
सMNय सदUय हुन सXछ भ&ने त{यमा समदुायका
सदUयहSमा चेतना जगाउँनहुोस।् उनीहbको पूवा@|ह
हटाउन र पहँुच बढाउन आवxयक उपायहb
रा~ुहोस।्
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गनु$पन& काय$ह+
• &यनू *ि,ट वा *ि,ट Hव_हन भएका माKनसहbलाई उनीहbको सहभा<गता सPम पान@ खेलहb अनकूुलन गनु@होस।्
उदाहरण:

o खेलाडीहbले तालf बजाउन, Dसwटfको Fयोग गन@ वा उनीहbको खुwटा वा हातमा घ�टfहb Fयोग गन@
सXदछ, ताMक Kतनीहb दौडँदा र चारैKतर घ/ुदा स&ुन सMक&छ।
o फुटबलमा घ�टf वा बीउले गदा@ VवKन बनाउँदछ र स&ुन सMक&छ, वा खेलाडीहb बल निजकै आउँदा तुS&तै
स&ुन सXछन।्
o सामा&य *ि,ट भएको बjचाहbसँग खेलहb लाई आँखामा पw_ट बाँधेर खेDलन सMक&छ Gयसलेै सबै
बjचाहbको समान हु&छन।्
o &यनू *ि,ट भएका बjचा र सामा&य *ि,ट भएको बjचासँगै खे4न सXछन ्ताMक Kतनीहb एक अका@लाई
मEदत गछ@न।्
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यौ?नकता
कम *ि,ट भएका WयिXतहb पKन अ&य WयिXत सरह
KनयDमत, सMNय र स&तोषजनक यौन जीवनको
अनभुव गन@ सXदछन ् । यEयHप, कम *ि,ट भएका
WयिXतहbले समाजमा अविUथत बाधाको कारण
यौनस/ब&धको बारेमा चनुौती र जो�खमहb अनभुव
गन@ सXदछन।् Hवशषे गरf केटfहb र म_हलाहb
प"रवार, Hववाह / स/ब&ध र Wयापक समदुायमा यौन
उGपीडन र दWुय@वहारको उjच जो�खममा पद@छन।्
यसले कम *ि,ट भएका माKनसहbलाई यौन रोग जUतै
एचआईभी / ए�स को उjच जो�खममा पद@छन ्।

अविDथत बाधाहq
• यौन र Fजनन UवाU{य (SRH) DशPा
पा�यNमको _हUसा भए पKन_हलेकाँहf Uकूलमा
विज@त Hवषय हु&छ । DशPा साम|ीहb पहुचयXुत
नभएर कम *ि,ट भएका बjचाहbलाई SRH 
DशPावाट ब_ह,कृत ग"रएका हु&छन।् Kतनीहb
अझै पKन अ&य jयानलहb (उदाहरण इ&टरनेट) 
को माVयमबाट यौKनकतामा जानकारf Dलन
सXदछन,् तर यी �ोतहb सहf नहुन पKन
सXछन ् र गलत जानकारf _दन सXछ।

• जबMक यौन इjछा मानव अनभुवको _हUसा हो, 
कम *ि,ट भएका माKनसका प"रवारका
सदUयहb (साथै समदुायका माKनसहb) सोjन
सXछन ् Mक कम *ि,ट भएका माKनसहbले यौन
इjछा राkदैनन ् (वा गनु@ हँुदैन) ।
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गनु$पन& काय$ह+
• Uकूलमा यौन र Fजनन UवाU{य DशPा साम|ीहb कम *ि,ट भएका WयिXतहbको ला<ग पहँुचयो�य भएको सKुनिxचत
गनु@होस।्
• यौन र Fजनन UवाU{य काय@Nम र प"रवार Kनयोजन काय@Nमहbमा कम *ि,ट भएका माKनसहbलाई स&दDभ@त
गनु@होस।्
• UवUथ यौन जीवनको ला<ग कम *ि,ट भएका WयिXतहbको अ<धकारका बारे प"रवारका सदUयहb र कम *ि,ट भएका
WयिXतको साझदेारहb, साथै Wयापक समदुायमा सजग गराउनहुोस।्
• कम *ि,ट भएका WयिXतहbका ला<ग जो�खमको स/भाHवत अवUथा प_हचान गनु@होस,् Hवशषे गरf केटfहb र
म_हलाहbको ला<ग र जो�खमहbलाई कम गन@ रणनीKतहb रा~ुहोस।्
•Fामा�णकताको उ4लंघन "रपोट@ गनु@होस ्जUतै बलाGकार र _हसंाका अ&य Fकारहb वा स/बि&धत अ<धकारfहbलाई
दWुय@वहार।



9:;गत कारक:
जानकारी र

गनु(पन3 काय(ह*



DयिFतगत भावनाहH
कम *ि,ट भएका WयिXतहbको भावनाGमक भलाईलाई sबDभ&न कारणहbले गदा@ मह�वपूण@ असरहb पान@ सXछ:
•दैKनक MNयाकलापहb गन@ Fाय: Kतनीहbलाई ब_ढ समय चा_ह&छ जसले Hवxवासको कमी र बेकारको भावना
Kन/Gयाउन सXछ।
• कम *ि,टले अ&य चोटपटकहb Kन/Gयाउन सXछ, जUतै ज4नु वा ल�नाले Uवत&t bपमा गKतHव<धहb सvचालन
गनm डरबाट बा_हर जान सXछ वा हwन सXछ।
•जानकारf प�न क_ठनाइहb वा असमथ@ता (उदाहरण एउटा Kनम&tणा पt) को प"रणामUवbप माKनसहb सामदुाKयक
गKतHव<धबाट बिvचत हुन सXछन।् यसले एिXलएको भावना Kन/Gयाउन सXछ।
•कम *ि,ट भएका WयिXतहb र उनीहbका प"रवारहbलाई Wयावहा"रक र भावनाGमक सहयोग चा_ह&छ उनीहbको
(नयाँ) प"रिUथKतमा समायोजन गन@ र उ<चत मEुदाहbको रणनीKत प_हचान गन@।
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गनु$पन& काय$ह+
• कम *ि,ट भएका माKनसहbलाई अS संग सहयोग मा�नु र मEदत पाउनु _ठक हो भनेर बुझाउन र Uवीकार गन@

मEदत गनु@होस ्।
• कम *ि,ट भएका माKनसहbलाई अनभुव आदानFदान गन@ र भावनाGमक सहानभुKूत फेला पान@ Uवयं-सहायता

समहूहbको _हUसा ब&न जागSक बनाउनु होस ्।
• कम *ि,ट भएका माKनसहbको ला<ग जनचेतना बढाउन र अ<धक पहँुचयो�य वातावरण Dसज@ना गन@ प"रवार र

समदुायसँग काम गनु@होस ्।
• भावनाGमक समथ@न Fदान गनु@होस,् साथै अ<धक पहँुचयो�य घर वातावरण Dसज@ना गन@ र गKतशीलता सहयोग

Fदान गन@ हेरHवचारकता@हbलाई Wयावहा"रक FDशPण Fदान गनु@होस।्
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नोट: कम *ि,ट भएका माKनसहbलाई �डFेसनको उjच जो�खम
हु&छ। �डFेसन एक मानDसक रोग हो जनु Kनर&तर उदाDसनता र
रमाइलो गरेको वाट इjछा हराउँदछ, जसले गदा@ लामो समय
दैKनक गKतHव<धहb गन@ असमथ@ हु&छ । यसले HवDभ&न
भावनाGमक शारf"रक समUयाहb Kन/Gयाउन सXछ, जUतै ऊजा@
गुमाउन,ु भोक प"रवत@न, Kन&zाको समUया, बेक/मापनको
भावना र आफैलाई हानी गनm वा आGमहGया गनm Hवचारहb। जब
यी संकेतहb Vयान _दइ&छ, WयिXतलाई मानDसक UवाU{य
Hवशषे�, समाजसेवी वा धाDम@क नेतालाई भेwनहुोस।्
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वातावरणीय अनुकूलन गनु$पन& काय$ह+

स/भाHवत जो�खम वा जो�खमहbको ला<ग वातावरण  
म4ूयांकन गनु@होस ्र कम *ि,ट भएका WयिXतलाई 
घर र समदुाय Dभtका अवरोधहbको व"रप"र काम 
गन@ Dसकाउनहुोस।् य_द आवxयक छ भने 
वातावरणमा अनकूुलन गनु@होस।्
•_ह�ंने माग@हbलाई <च&न सजीलो गराउन <च&ह 
लगाउनहुोस।् उदाहरणका ला<ग रंगीन ढुगा वा डोरf।
• _ह�ंने माग@हb िUथर र स/म रहेका छन,् र 
चोटपटकको स/भावना कम गन@ अवरोधहb नभएको
सKुनिxचत गनु@होस ् ।
• घर र वरपर ठोकर ला�न सXने वUतुहS 
हटाउनहुोस,् साथ ैधा"रलो वUतुहb जसले कसलैाई 
चोट पु� याउन सXछ।
•सडकमा कसरf अवरोधहb रोXन सMक&छ भनेर 
Dसकाउनहुोस ्र वण@न गनु@होस ्(जUतै �ाMफक, 
िU�टलाइटहb आ_द) उदाहरणका ला<ग। सेतो छडी 
वा गाईड Fयोग गरेर।
•कुन ैWयिXतलाई सहायता sबना सरुRPत खाना
पकाउन WयिXतलाई FDशPण _दनहुोस।् जUतै
जलाउने चोटको जो�खमबाट बjन िUथर कुMकंग 
भाँडाहb Fयोग गरेर। कम *ि,ट भएका बjचा 
भएको प"रवारहbमा खाना पकाउने ठाउँ वरपर ब&द 
गनु@होस।्

वरपरका वातावरणले सरुRPत तवरले घ/ुन कम *ि,ट
भएको WयिXतको Pमतालाई असर गछ@। उदाहरण को
लागी, एक सानो शहर मा बUने कम *ि,ट भएको
बjचालाई Uकूल मा पु�न धेरै गा�ो हुन सXछ जो एक
ठूलो शहर मा बUने कम *ि,ट भएको बjचालाई भ&दा ।
*ि,टको अभावले चोटपटकको स/भावना बढाउन सXछ, 
MकनMक अवरोध र जो�खमहb प_हचान गनm Pमता कम
हु&छ ।
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सामुदा?यक मनोव@ृI
कम *ि,ट भएका WयिXतहb मVये सबैभ&दा ठूलो चनुौती उनीहbको व"रप"र भएकाहbको समझदारfको कमी हो।
Kतनीहb Fाय जसो अ&यले अPम, अनावxयक वा अनाड़ीको bपमा Wयवहार गछ@न।् अbसँग - Kन/न मEुदाहbको
साथ गनु@पद@छ:
• कम *ि,ट अbले <च&न सिजलो छैन भ&ने मा&यता।
• कम *ि,ट र यी WयिXतहbसँग कसरf कुराकानी गनm बारे स/व&धी समदुायको जानकारf र बुझाईमा कमी ।
• कम *ि,ट भएका माKनसहbलाई समदुायमा समान bपले भाग Dलन सPम बनाउन Fावधान वा अनकूुलताको
अभाव।

गनु$पन& काय$ह+
• &यनू *ि,टको कारण र FकृKतवारे समदुायमा चेतना
जगाएर नकाराGमक मनोवHृ�हbलाई पार गनm Fयास
गनु@होस,् साथसाथै सामदुायीक जीवनमा सहभा<गताको
स/भाHवत समाधानहb बारे बढाउनहुोस ्।
• कम *ि,ट भएका WयिXतलाई Uथानीय Uवयं सहायता
समहू र / वा DPOs को सMNय सदUय ब&न उGFे"रत
गनु@होस ् र उनीहbको अ<धकारको पPमा वकालत
गनु@होस ् र स/भाHवत नकाराGमक *ि,टकोण
बद4नहुोस।्
• वातावरण पहँुचयो�य छ Mक छैन आकलन गनु@होस ् र
य_दआवxयक छ भने अनकूुलन।
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कम JिKट उपकरणहH
चxमाको साथ सुधार गनM नसiकने कम 0ि2ट भएको 
yयिkतले रा�ोसँग काम गन� Iमता र =वत6pताको लाwग 
कम 0ि2ट उपकरणहdको 'योगबाट फाइदा hलन सkछ। 
यसले Nन`न समावेश गनM सkछ:
• =ह]ंडुल गनT सहायक सामाbीहU: य=ता सहायक सामा§ीले 
माNनसहdलाई घर hभp वा बाWहर व$रप$र घु`न सIम 
गदMछ। यसमा Vवhभ6न 'कारका छडीहd वा सहयोगी yयिkत 
समावेश हु6छ।
•.ि0ट बdृXध गनT उपकरणहU: य=ता उपकरणहd प�नको 
लाwग 'योग गनM सiक6छ र इलेk�ॉNनक र हातले समाउन 
hम�ने `यािEनफायरहd समावेश गदMछ।

• :काश: Fकाश बEृ<ध गन@ एक _दन रात को 
उ�यालो Dमलाउन सMक&छ वा (पोटmबल) 
ब�ीहbको Fयोग गन@ सXदछ।

• FHव<धहS : जब क/�यटुरमा वा Uमाट@फोनको 
साथ काम गदा@ कसलेै िUNन "रडर वा जमू गन@ 
सXदछ।

सीबीआर काय@Nमले सकेस/म निजकको समदुायको UवाU{य के&zहb र
अUपतालहbमा कम *ि,टका सेवाहbको ला<ग वकालत गन@ सXछ। यी
के&zहbले *ि,ट वEृ<ध आवxयक उपकरणहb Fदान गन@ सXदछन।्
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RehApp (रेह एप) को
!ून $ि&को अyयाय को
\वकासको ला]ग, हामी
\वशषे गरU ए9नमेरU
िज!डोरफर वोkफzया र
वkfzयाङ िज!डोफE र
(\वWवका ला]ग लाइट), 
इमरान खान, एि!}या
_ेगेल, संPदप भटून (साइट
सेभरस)् र एभटE
भेkड~यानको बहुमूkय
योगदानका ला]ग आभार
FयGत गनE चाह!छ�।

!ून $ि&को अyयाय
लेMका ला]ग _योग भएको
संसाधनहq वेबसाइटमा
फेला पानE सZक!छ जुन
9छrटै संचालन ग`रनेछ ।

!न#न सं&थाह*को का कारण यो 0वकास गन3 सिजलो भएको 9थयो ◌ः
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