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स्वीकृतिहरू

यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि हरालको न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) मोड्युल ववपदको 
समयमरा प्जनन स्रास्थ्य (RH) को लरावि अन्तरवनकराय कराय्यरत समयूह (IAWG) को मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा 
प्जनन स्रास्थ्यको अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, “अध्यराय ३: न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज” को २०१८ 
संशोधनमरा आधराररत छ।मवहलरा शरणराथथी आयोि र ववपदको समयमरा प्जनन स्रास्थ्य (RH) को लरावि IAWG 
को नेतृत्वमरा दयू र अध्ययन मोड्युलको यो संस्करणलराई एक स्तन्त्र पररामश्यदरातरा, Heather Lorenzen द्राररा 
संशोवधत िररएको वथयो र वलटल म्रान प्ोजेक्ट (Little Man Project) द्राररा विजराइन िररएको वथयो। स्यंसेवी 
कराय्य टोलीले पवन समग्र वनददेशन र मराि्यदश्यन प्दरान िरयो। कराय्य टोली सदस्यहरूमरा Raya Alchukr (संययुक्त 
रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष  [UNFPA], Melissa Garcia (स्रास्थ्यको लरावि आपतकरालीन िर्यवनरोध/व्यव्थरापन 
ववज्रानकरा लरावि अन्तररावष्ट्र य संघ), Alison Greer (ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG को सविवरालय/
मवहलरा शरणराथथी आयोि), Virginie Jouanicot (सेर वद विल्डट्र ेन (Save the Children)), Sandra Krause 
(मवहलरा शरणराथथी आयोि) र Chelsea L. Ricker (स्तन्त्र पररामश्यदरातरा) समरावेश छन्ख। कराय्य टोलीले अन्तररा्यवष्ट्र य 
वनयोवजत पररवरार महरासंघ (IPPF) बराट Luna Mehrain, UNFPA बराट Danielle Jurman र Nadine Cornier 
र मवहलरा शरणराथथी आयोिबराट Sarah Rich, Hilary Wartinger र Lily Jacobi लराई उहरँाहरूको योिदरानकरा 
लरावि धन्वराद व्यक्त िद्यछ। ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG को वनम्न उप-कराय्य समयूहहरूले पवन यस 
मोड्युलको समीक्रा र अम्न्तम रूपमरा योिदरान पयुरयराएकरा छन्ख। वकशोर-वकशोरी SRH, वलङ्गमरा आधराररत वहंसरा, 
आपयूवत्यहरू, मरातृ तथरा नवजरात स्रास्थ्य, SRH करा लरावि MISP, सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार र स्वैम्छिक िर्यवनरोध।

मौवलक २००७ SRH करा लरावि MISP को दयू र अध्ययन मोड्युल मयु् रूपमरा मवहलरा शरणराथथी आयोिको Julia 
Matthews; र Sandra Krause; तथरा IPPF को Sarah Chynoweth द्राररा पवहले नवै ववकरास िररएको वथयो। 
मवहलरा शरणराथथी आयोिको Diana Quick ले पररयोजनरा र सम्रादकीय वनरीक्ण उपलब्ध िरराउनयुरयो। Sandra 
Krause र Sarah Chynoweth ले २०१० को संशोवधत मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि 
अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल  प्वतवबम्बित िन्यकरा लरावि मोड्युलको २०११ संस्करण अद्राववधक िनयु्यरएको 
हो र Diana Quick ले ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG करा वनम्न सहकमथीहरूलराई धन्वराद व्यक्त िददै  
सम्रादन िनयु्यरएको हो।: Ribka Amsalu, Wilma Doedens, Brad Kerner, Cecile Mazzacurati, Chen 
Reis, Marian Schilperoord र Mihoko Tanabe।

मौवलक SRH करा लरावि MISP को दयू र अध्ययन मोड्युल वबल एण्ड मेवलन्रा िेट्खस िराउने्शन (Bill & Melinda 
Gates Foundation)को उदरार सहरायतराले सभिव रएको हो। २०११ को संशोधन UNFPA, आपतकरालीन 
अव्थराहरूमरा प्जनन स्रास्थ्य पहँि सयूिनरा सेवरा (RAISE) को पहल र अष्ट्र ेवलयरा सरकरारको ववदेशी सहरायतरा 
कराय्यक्रमको उदरार सहरायतराले र हरालको संशोधन अज्रात दरातराको उदरार सहरायतराले सभिव रएको हो।
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मतहला शरणार्थी आयोग र तिपदको समयमा प्रजनन स्ास्थ्यको लातग IAWG 
बारे

मवहलरा शरणराथथी आयोिले द्न्द् र ववपवतिबराट वव्थरावपत रएकरा मवहलरा, बरालबरावलकरा र ययुवराको जीवनमरा 
सयुधरार ल्राउँछ र उहरँाहरूको अवधकरारको सयुरक्रा िछ्य । हरामी उहरँाहरूको आवश्यकतरा बरारे अनयुसन्रान िछछौं, 
समराधरानहरू पवहिरान िछछौं र उहरँाहरूको उत्रानशीलतरा वृम्धि िन्य र मरानवतरावरादी अभ्रासमरा पररवत्यन ल्राउन 
कराय्यक्रम र नीवतहरूको लरावि वकरालत िछछौं। हरामी सन्ख १९८९ मरा ्थरावपत रएदेम्ि, हरामी शरणराथथी मवहलरा र 
बरालबरावलकराकरा आवश्यकतराहरू र वतनीहरूलराई सयुरवक्त रराखे् र सशक्त बनराउने नीवतहरू सबिोधन िन्यमरा 
अग्रणी ववज् रहेकरा छौ।ं मवहलरा शरणराथथी रनेको आयोि ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG को आयोजक 
हो।

ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG एक ववैववध्यपयूण्य, अत्रावधक सहयोिपयूण्य िठबन्न हो जसले द्न्द् र 
प्राकृवतक प्कोपबराट प्रराववत रएकरा मरावनसकरा लरावि ियुणस्तर SRH सेवराहरूको पहँि ववस्तरार िन्य र सयुदृढ 
परान्यकरा लरावि कराय्य िद्यछ। सन्ख १९९५ मरा शरणराथथी अव्थराहरूमरा RH को अन्तरवनकराय कराय्य समयूहको रूपमरा 
िठन रएपवछ, िठबन्नले अन्तर, उपलम्ब्ध र अध्ययन िररएकरा पराठहरूको करािजरात बनराउन; विल्डमरा SRH 
को म््थवत मयूल्राङ्कन िन्य; SRH सेवराहरूको ववतरणकरा लरावि प्रावववधक मरापदण्डहरू ् थरापनरा िन्य; प्मराण वनमरा्यण 
िरेर नीवत वनमरा्यतरा, व्यव्थरापक र अभ्रासकतरा्यहरूलराई प्सराररत िन्य; र ववश्वव्यरापी ववकरास र मरानवतरावरादी 
एजेण्डराहरूमरा ववपवतिबराट प्रराववत रएकरा व्यम्क्तहरूको समरावेशीकरा लरावि वकरालत िन्य कराय्य िछ्य । ववपदको 
समयमरा RH को लरावि IAWG को नेतृत्व १९-सदस्य पररिरालन सवमवतले िछ्य  जसमरा संययुक्त रराष्ट्र  वनकराय र 
िवैर-सरकरारी मरानवतरावरादी, ववकरास, अनयुसन्रान र वकरालत सङ्गठनहरू समरावेश छन्ख र सन्ख २०१८ मरा ४५० 
वनकरायबराट २,८०० रन्रा धेरवै  व्यम्क्तित सदस्य वथए।

प्कराशन वमवत सेपे्बिर २००६ 
संशोवधत नोरेबिर २००७
संशोवधत िेब्युअरी २०११
संशोवधत जयुन २०१९
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SRH का लातग MISP दूर अध्ययन 
मोड्युलबारे
यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) दयू र अध्ययन मोड्युलले 
मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्य र सरोकरारवरालराहरूको प्राथवमकतरा SRH सेवराहरू सबिन्ी ज्रानलराई बढराउने लक्ष्य 
रराखछ जयुन मरानवतरावरादी ववपदको प्रारभिमरा सयुरु िररएको हनयुपछ्य  र दीघ्यकरालीन ववपवति र पयुनः  प्राम्तिको 
अववधरर उवित के्त्रकरा लरावि बढराइएको हनयुपछ्य । यसमरा ववपदको समय पचिरात सकेसम्म वछटो ववसृ्तत SRH 
सेवराहरूकरा लरावि योजनरा बनराउने र करायरा्यन्वयन िनदे कयु रराहरू समरावेश हन्छ।

SRH करा लरावि MISP पवहलो पटक सन्ख १९९६ मरा शरणराथथी अव्थराहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको के्त्र-परीक्ण 
संस्करण: ववपदको समयमरा प्जनन स्रास्थ्य (RH) को लरावि अन्तरवनकराय कराय्यरत समयूह (IAWG) द्राररा ववकवसत 
स्ोत, अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअलमरा व्यक्त िररएको वथयो। सन्ख १९९९ मरा अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल 
(IAFM) को अम्न्तम रूप बनराइएको वथयो र व्यरापक रूपमरा प्िराररत िररएको वथयो।1  त्सपवछ, SRH करा 
लरावि MISP मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअलमरा अद्राववधक र संशोवधत िररएको 
वथयो: विल्ड समीक्राकरा लरावि २०१० संशोधन र िेरर मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि 
अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, २०१८ मरा। IAFM  को २०१८ संस्करणले मरानवतरावरादी के्त्रमरा SRH मरा कराय्य िनदे 
वनकरायहरूबराट प्वतवनवधहरूको सहमवत प्वतवनवधत्व िछ्य  र २०१७ को अन्त्यमरा म्लिवनकल अभ्रास र कराय्यक्रम 
करायरा्यन्वयनमरा उतृ्ष् उपलब्ध प्मराण प्वतवबम्बित िछ्य । संशोधन प्वक्रयरा २१ संययुक्त रराष्ट्र  वनकराय, अन्तररा्यवष्ट्र य 
िवैर-सरकरारी सं्थरा र शवैवक्क सं्थराहरूबराट ५० रन्रा बढी व्यम्क्तहरू वमलेर बनेको सं्थरा, IAFM संशोधन 
कराय्यबलको नेतृत्वमरा िररएको वथयो र सबिम्न्त ववषयको ववज्सँि पररामश्य वलएर वनददे शवशत िररएको वथयो।

वववशष् सन्र्य प्दरान निदरा्यसम्म, यस अध्ययन मोड्युलमरा उपलब्ध िरराइएको जरानकरारी मरानवतरावरादी 
पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअलको २०१८ को संस्करणमरा आधराररत 
छ।

1 शरणरार्खथी अवस्खथराहरयूमरा प्खरजनन स्खवरास्खथ्खय: अन्खतरनवकराय िवल्खि म्खयरानयुअल (ववपदको समयमरा प्खरजनन स्खवरास्खथ्खयको लरािव अन्खतरनवकराय करार्खयरत समयूह, 
१९९९)।
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SRH का लागत MISP को २०१८ संस्करणमा नयाँ के छ?

SRH करा लरावि MISP को नवीनतम संशोधनमरा, अवनम्छित िररा्यव्थरा रोक्करा लरावि नयरँा उदे्श्य थवपयो जसमरा 
वनम्न प्राथवमकतरा वक्रयराकलरापहरू समरावेश छन्ख:

 ⊲ मराि पयूररा िन्यकरा लरावि प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधराहरूमरा लरामो समयसम्म कराम िनदे, प्त्रावतथी 
र छोटो समयसम्म कराम िनदे िर्यवनरोधक वववधहरू (पयुरूष र मवहलरा [ववपदको समयरन्रा अिरावि 
देम्ि नवै प्योि िररएको] करा कण्डमहरू र आपतकरालीन िर्यवनरोधक सवहत) को दरायरराको 
उपलब्धतरा सयुवनवचित िनदे

 ⊲ ववद्मरान जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा सरामग्रीहरू, िर्यवनरोधक सबिन्ी पररामश्य सवहतकरा 
जरानकरारी उपलब्ध िरराउने, जसले सयूवित छनोट र सहमवत, प्ररावकराररतरा, सेवराग्रराहीको िोपनीयतरा र 
िोप्तरा, समरानतरा र िवैर-रेदररावलराई महत्व वदन्छ

 ⊲ मवहलरा, वयस्क र पयुरूषकरा लरावि िर्यवनरोधकको उपलब्धतरा बरारे समयुदराय सिेत छ रनी सयुवनवचित 
िनदे

SRH करा लरावि MISP को अध्यरायको अकको पररवत्यनमरा करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारकरा 
सयुस्पष् सन्र्यहरू समरावेश छन्ख। िररा्यव्थरा ववकल्प पररामश्य र यौन वहंसरामरा परेकराहरूकरा लरावि विवकत्सकीय 
स्यराहरारमरा करानयूनको पयूण्य हदसम्म िर्यपतन सेवराहरूको प्रावधरान वरा वसिराररस समरावेश िनयु्यकरा सराथसराथवै अवहले 
करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारलराई ्ट्रान्अलोन "अन् प्राथवमकतराको वक्रयराकलराप" 
को रूपमरा SRH करा लरावि MISP को अध्यरायमरा समरावेश िररएको छ। अन्त्यमरा, मरातृ तथरा नवजरात स्यराहरार, 
मरानव इम्युनोविविवशएन्ी रराइरस (HIV) र अन् यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरू (STI) को रोकथराम र 
उपिरार, यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि म्लिवनकल स्यराहरार र ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनराकरा बरारेमरा 
मराि्यवनददेशन सयुदृढ बनराइएको छ।

SRH का लातग MISP दूर अध्ययन मोड्युल कसका लातग तिजाइन गररएको 
हो?

मोड्युलले स्रास्थ्य, वशववर विजराइन र व्यव्थरापन, सञ्रालन, सरामयुदरावयक सेवराहरू, सयुरक्रा र अन् के्त्रहरूमरा 
कराम िनदे मरानवतरावरादी करामदरारहरूद्राररा करायरा्यम्न्वत िनदे वक्रयराकलरापहरूको बह-के्त्रीय सरामग्री समराववष् िछ्य । 
सशस्त्र द्न्द् र प्राकृवतक प्कोप जस्तरा ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूमरा केम््रित रएकोले यो मोड्युल 
आपतकरालीन प्वतवक्रयरा टोलीकरा सदस्य र मरानवतरावरादीकरा अन् पवहलो उतिरदरायी व्यम्क्तहरूसँि एकदमवै 
सरान्वर्यक छ। यद्वप, यसलराई आपतकरालीन तत्परतराकरा प्यरासहरूको ररािको रूपमरा र दीघ्यकरालीन ववपवतिमरा 
र पयुनः  प्राम्तिको अववधरर थप व्यरापक तथरा उवित के्त्र सयुवनवचित िन्यकरा लरावि सेवराहरू बढराउँदरा पवन सन्वर्यत 
िन्य सवकन्छ।

मोड्युल पूरा गन्न कति समय लागे् छ?

मोड्युल पयूररा िन्य लिरि ५ देम्ि ७ घण्रा लरागे् छ। 
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SRH का लातग MISP को अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न 
सषिम हुनयुपछ्न :

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को प्ते्क तत्त्वलराई पररररावषत िन्य र बयुझ्न;
 ⊲ मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH करा लरावि MISP लराियू िनयु्यकरा महत्त्व र जीवन बिराउने 
पक्हरूको बरारेमरा व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ समग्र स्रास्थ्य प्वतवक्रयरा, स्रास्थ्य के्त्र/समयूह समन्वयन र सयुरक्रा के्त्र/समयूह जस्तरा अन् के्त्रहरूसँि 
समन्वयनको मयूल ररािको रूपमरा SRH लराई सबिोधन िनयु्यको महत्त्वको बरारेमरा व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ स्रास्थ्य के्त्र/समयूहवरत्र SRH नेतृत्व वनकराय/संयोजककरा रयूवमकरा र कराय्यहरू सयूिीबधि िन्य;
 ⊲ मरानवतरावरादी ववपवतिमरा यौन वहंसरा रोक् र उतिरजीवीकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउनकरा 
लरावि  स्रास्थ्य के्त्र/समयूहले िनयु्यपनदे अन्त्यन्तवै महत्त्वपयूण्य कराय्यहरूको बरारेमरा व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ ववपद अव्थराहरूको प्रारम्भिक िरणमरा HIV र अन् STIs को सङ्ख क्रमणको प्सरारण रोक् र 
वतनीहरूको करारणले हने वबमरारी र मृत्युदर घटराउनकरा लरावि प्राथवमकतरा हस्तके्पहरूको बरारेमरा 
वण्यन िन्य;

 ⊲ आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा रोकथरामयोग्य मरातृ तथरा नवजरात वबमरारी र मृत्युदर घटराउनकरा 
लरावि प्राथवमकतरा हस्तके्पहरू बरारेमरा व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ अवनम्छित िररा्यव्थराहरू रोक्करा लरावि प्राथवमकतरा हस्तके्पहरू सयूिीबधि िन्य;
 ⊲ अव्थराले अनयुमवत वदनरा सराथ ववसृ्तत SRH कराय्यक्रम सेवराहरूलराई प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरारमरा 
समरावहत िनदे योजनरा कसरीबनराउने रनी वण्यन िन्य;

 ⊲ करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा पहँि कसरी सयुवनवचित िनदे रनी व्यरा्रा िन्य; र
 ⊲ SRH करा लरावि MISP आपयूवत्यहरू अन्तररा्यवष्ट्र य रूपमरा कसरी अि्यर िनदे वरा ्थरानीय रूपमरा कसरी 
प्राति िनदे रनी वण्यन िन्य

SRH का लातग MISP दूर अध्ययन मोड्युललाई कसरवी तलनयुपछ्न ?

मोड्युल एक स्-वनददेशनरात्मक अध्ययन मोड्युल हो। यसलराई अध्ययन एकराइहरूको क्रममरा पढ्खनयुपछ्य  र पवछ 
सन्र्यको रूपमरा प्योि िन्य सवकन्छ। अध्ययनतरा्यले प्ते्क एकराइ पढ्खदवै  जरानयुहन्छ, एकराइकरा प्श्तिोरहरू पयूररा 
िनयु्यहन्छ र सबवै एकराइबराट प्श्हरू समरावेश हने पोस्ट-परीक्रा वलनयुहन्छ। दयू र अध्ययन मोड्युलको अनलराइन 
संस्करण अन्तवक्र्य यरात्मक छ; यसमरा एकराइकरा सरामग्रीलराई सयुदृढ बनराउने इ-लवन्यङ अभ्रास र अवतररक्त वेबमरा 
आधराररत स्ोतहरूमरा जराने वलङ्कहरू समरावेश छन्ख।2 मरावमलराकरा अध्ययनहरू र ववपदको समयमरा RH को 
लरावि IAWG करा सदस्यहरूद्राररा िररएकरा अवघल्ो मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराहरूबराट अध्ययन िररएकरा पराठहरू 
मोड्युलको यो संस्करणररी समराववष् िररएको छ।

थप मराि्यदश्यन र जरानकरारी: अध्ययनकतरा्यहरूले २०१८ को पयूण्य मरानवतरावरादी वरातरावरणहरूमरा 
प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअलको सन्र्य वलनयुपछ्य वलन उपययुक्त हन्छ, 
जयुन www.iawg.net/iafm. मरा पहँि िन्य सवकन्छ।

2 ववपदको समयमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय कराय्यरत समयूहको वेबसराइट http://www.iawg.net मरा उपलब्ध छ।

http://www.iawg.net/iafm
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कृपया ध्यान राख्नहोस्…

तरावलमको अववधरर, तपराईंले अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य (IARH) करा वकटहरूमरा सन्र्यहरू 
देखनहने छ। संशोवधत २०१९ IARH वकटहरू सन्ख २०२० को प्रारभिमरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। 
िपाईलें २०१९ IARH तकटहरू उपलब्ध हुनयुभन्ा अगाति यो दयू र अध्ययन मोड्युल वलँदवै  हनयुहन्छ रने, कृपयरा 
ववपद अव्थराहरूकरा लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण., २०११) मरा हराल उपलब्ध 
IARH वकटहरू बरारे जरानकरारी वलनयुहोस्ख।3

SRH का लातग MISP को मोड्युल कयु न ढाँचा र भाषाहरूमा उपलब्ध छ?

यो मोड्युल ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG को वेबसराइट (www.iawg.net) र मवहलरा शरणराथथी आयोिको 
वेबसराइट (www.womensrefugeecommission.org). मरा अनलराइन उपलब्ध छ। वप्न् प्वतवलवपहरू info@
wrcommission.org वरा info.iawg@wrcommission.org. मरा इमेल िरेर अि्यर िन्य सवकन्छ। SRH करा 
लरावि MISP को यो संस्करण अङ्ख गे्रजी, फे्न्च, अरबी र से्पवनस रराषरामरा उपलब्ध छ। 

अस्ीकरण: कृपयरा SRH करा लरावि MISP मोड्युल वन:शयुल्क उपलब्ध छ रने् कयु ररा ध्यरानमरा 
रराखनहोस्ख। SRH करा लरावि MISP मोड्युल पयूररा रएपवछ कयु नवै पवन मरानवतरावरादी वनकरायसँि 
रोजिरारीको ग्यरारेण्ी छवै न।

SRH का लातग MISP मोड्युल सयुधान्न िा यसबारे प्रश्नहरू सोध्नका लातग 
पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने कयु नै िररका छ?

छ, कृपयरा  info.iawg@wrcommission.org. मरा इमेल पठराउनयुहोस्ख।

SRH का लातग MISP मोड्युल पूरा भएको प्रमातणि गनने कयु नै िररका छ?

कम्ीमरा ८०% अङ्क ल्राएर अनलराइन पोस्ट-परीक्रा पयूररा िरेकरा अध्ययनकतरा्यहरूले उक्त मोड्युल पयूररा रएको 
प्मराणपत्र स्िरावलत रूपमरा प्राति िनदे छन्ख जयुन वप्न् र बित िन्य सवकन्छ।

3 यो संसराधनको अनलराइन संस्करण iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011. मरा िएर पहँि िन्य सवकन्छ ।

http://info@wrcommission.org
http://info@wrcommission.org
mailto:info.iawg%40wrcommission.org?subject=
mailto:info.iawg%40wrcommission.org?subject=
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
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पररचय
यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) रनेको ववपदको समय सयुरु 
रएदेम्ि करायरा्यन्वयन िररनयुपनदे जीवन रक्क प्राथवमकतरा वक्रयराकलरापहरूको सरामग्रीएक सेट हो। ववसृ्तत SRH 
लराई जवतसक्ो वछटो प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरारमरा समरावहत िनदे योजनरा बनराउँदरा दीघ्यकरालीन ववपवति र पयुनः 
प्राम्तिको अववधरर समरान कररेज सयुवनवचित िन्यकरा लरावि यी सेवराहरू बढराउनयुपछ्य  र जरारी रराखनपछ्य ।

SRH सँि सबिम्न्त वबमरारी र मृत्युदर सराथ्यक समस्यराहरू हन्ख र मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा 
मवहलरा र केटीहरू स्रास्थ्य सेवराहरूमरा बढ्खदो अवरोधकरा करारण ज्रान जोम्िमपयूण्य अव्थराबराट अनयुपरावतक 
रूपमरा पीवित छन्ख।4 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH करा आवश्यकतराहरूलराई बेवरास्तरा िदरा्य रोकथरामयोग्य 
मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको वबमरारी र मृत्युदर; असयुरवक्त िर्यपतन जस्तरा अवनम्छित िररा्यव्थराकरा रोकथरामयोग्य 
पररणराम; र अवनम्छित िररा्यव्थरा, यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरू (STIs) को बढ्खदो अवधग्रहण, ह्खमन 
इम्युनोविविवशएन्ी रराइरस (HIV) को बढ्खदो प्सरारण र तनरावसवहत जरारी मरानवसक स्रास्थ्य समस्यराहरू सवहत 
यौन वहंसराकरा रोकथरामयोग्य केसहरू र वतनीहरूको पररणराम सवहत िभिीर पररणरामहरू हन्छन्ख।

MISP ले मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा मयरा्यदराकरा सराथ जीवन जीउने अवधकरारलराई सयुरवक्त िददै , कयु न SRH 
सेवरा वबमरारी र मृत्युदर रोकथराम िन्यकरा लरावि एकदमवै महत्त्वपयूण्य हन्छ रनी व्यरा्रा िछ्य । यो मरानवतरावरादी 
कराय्यकतरा्यहरूकरा लरावि एक मरानक हो र SRH सवहत आधराररयूत मरानव अवधकरारहरूको सम्मरान र सयुवनवचित 
िन्य रराज्करा अन्तररा्यवष्ट्र य करानयुनी दरावयत्वहरूद्राररा समवथ्यत छ। ववपवतिबराट प्रराववत रएकरा सवहत सबवै 
मरावनसहरूसँि SRH मरा मयूलरयूत मरानव अवधकरार छ। यो अवधकरार प्योि िन्यकरा लरावि, प्रराववत जनसङ्ख ्रासँि 
सक्म वरातरावरण र SRH जरानकरारी र सेवराहरूमरा पहँि हनयुपछ्य  तरावक उहरँाहरूले स्तन्त्र र सयूवित छनोटहरू 
िन्यसक्युहन्छ। मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराको अववधमरा उपलब्ध िरराइएकरा SRH करा लरावि MISP 
सेवराहरू ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा आवश्यकतराहरूमरा आधराररत हनयुपछ्य , उनीहरूको धरावम्यक तथरा 
नवैवतक मरान र सरँासृ्कवतक पृष्ठरयूवमलराई सम्मरान िनयु्यपछ्य  र अन्तररा्यवष्ट्र य मरानव अवधकरार र मरानवतरावरादी मरानकको 
अनयुसरार हनयुपछ्य ।

अन्तररा्यवष्ट्र य रूपमरा मरान्तराप्राति मरानक रहेको रए तरापवन, मवहलरा शरणराथथी आयोि र सराझेदरारहरूद्राररा  २००३5,6, 
२००४7, र २००५8 मरा िररएकरा मयूल्राङ्कनहरूले यो देिरायो वक,

4 मरानवतरावरादी ववपवति र दयुब्यल पररम््थवतहरूमरा मरातृ मृत्युदर (संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष, नोरेबिर २०१५), https://www.unfpa.org/resources/maternal-
mortality-humanitarian-crises-and-fragile-settings.
5 अझवै पवन आवश्यकतरा छ: परावकस्तरानमरा अििरान शरणराथथीहरूकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्य स्यराहरार (मवहलरा शरणराथथी आयोि, अक्टोबर २००३), https://www.
womensrefugeecommission.org/resources/document/359-still-in-need-reproductive-health-care-for-afghan-refugees-in-pakistan.
6 वव्थरावपत र हतराश: कोलम्बियराको आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्यको मयूल्राङ्कन, Marie Stopes अन्तररा्यवष्ट्र य तथरा मवहलरा 
शरणराथथी आयोि, (ववपदको समयमरा प्जनन स्रास्थ्य प्वतवक्रयरा संघ, िेब्युअरी २००३), https://www.womensrefugeecommission.org/srh-2016/
resources/72-displaced-and-desperate-assessment-of-reproductive-health-for-colombia-s-internally-displaced.
7 जीवन रक्क प्जनन स्रास्थ्य स्यराहरार: बेवरास्तरा र उपेवक्त, िरािमरा सयुिरानी शरणराथथीहरूको प्जनन स्रास्थ्यकरा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) को 
मयूल्राङ्कन (मवहलरा शरणराथथी आयोि र संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष, अिस्ट २००४), https://www.womensrefugeecommission.org/resources/photo-
essays/60-our-fuel-and-firewood-team-in-kenya;
8 आपतकरालीन अव्थरामरा प्जनन स्रास्थ्यकरा प्राथवमकतराहरू: इन्ोनेवसयरामरा सयुनरामीबराट प्रराववत के्त्रहरूमरा न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेजको मयूल्राङ्कन (मवहलरा 
शरणराथथी आयोि, िेब्युअरी, २००५) https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/id_misp_eng.pdf.

https://www.unfpa.org/resources/maternal-mortality-humanitarian-crises-and-fragile-settings
https://www.unfpa.org/resources/maternal-mortality-humanitarian-crises-and-fragile-settings
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/359-still-in-need-reproductive-health-care-for-afghan-refugees-in-pakistan
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/359-still-in-need-reproductive-health-care-for-afghan-refugees-in-pakistan
https://www.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/72-displaced-and-desperate-assessment-of-reproductive-health-for-colombia-s-internally-displaced
https://www.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/72-displaced-and-desperate-assessment-of-reproductive-health-for-colombia-s-internally-displaced
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/photo-essays/60-our-fuel-and-firewood-team-in-kenya
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/photo-essays/60-our-fuel-and-firewood-team-in-kenya
https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/id_misp_eng.pdf
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SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयनलराई प्रायः  आपतकरालीन अव्थराहरूको अववधमरा बेवरास्तरा िररन्थो र 
केही मरानवतरावरादी करामदरारहरू यसकरा उदे्श्य र वक्रयराकलरापहरूसँि पररवित वथए। त्सबेलरादेम्ि SRH करा 
लरावि MISP को जरािरूकतरा बढराउने क्रममरा प्िवत रइरहेको छ। सेपे्बिर २००९ मरा, संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा 
कोष, ववश्व स्रास्थ्य सङ्गठन र Andalusian स्कयू ल अि पम्लिक हेल्थद्राररा कराय्यकरा लरावि एक नयरँा प्वतबधितरा र 
प्रारुप उपलब्ध िरराएर सञ्रालन िररएको अन्तरवनकराय परमराश्यमराि्य त गे्रनरािरा सव्यसम्मवतमरा सहमवत जनराइएको 
वथयो। गे्रनरािरा सव्यसम्मवतको प्मयुि तत्त्व रनेको SRH करा लरावि MISP को समरान कररेज बढराउने र स्रास्थ्य 
प्णरालीहरू सयुदृढ बनराएर ववसृ्तत SRH सेवराहरू समरावहत िददै  दीघ्यकरालीन ववपवतिमरा र पयुनः  प्राम्तिको अववधरर 
यी सेवराहरू जरारी रराखे् वथयो।9 २००७ र २०१० करा अन्तरवनकराय मयूल्राङ्कनहरूले करायरा्यम्न्वत हनयुपनदे SRH करा 
लरावि MISP करा प्राथवमकतरा SRH सेवराहरूको बढ्खदो जरािरूकतरा प्दश्यन िरयो; यद्वप, सेवराहरू प्णरालीित 
रूपमरा उपलब्ध वथएनन्ख।10

 
सन्ख २०१३ र २०१५ मरा, ववपद पररम््थवतहरूमरा िररएकरा अन्तरवनकराय मयूल्राङ्कनहरूले SRH करा लरावि MISP 
सेवराहरूको वनरन्तर उपलब्धतरा र प्वतवक्रयराकतरा्यहरू बीि एक मरानकको रूपमरा SRH करा लवि MISP को उच् 
जरािरूकतरा िेलरा परारयो।11 वसररयन शरणराथथीहरूको आिमन पचिरात, सन्ख २०१३ मरा जोि्यनमरा िररएको SRH करा 
लरावि MISP को अन्तरवनकराय  मयूल्राङ्कनले स्रास्थ्य मन्त्ररालय, संययुक्त रराष्ट्र  वनकराय र िवैर-सरकरारी सं्थराहरूको 
बवलयो नेतृत्वबराट SRH करा लरावि MISP को बढ्खदो पवहिरान र समथ्यन प्दश्यन िरयो। ररावष्ट्र य र वशववर तहहरूमरा 
समन्वय उवित वथयो तर निरीय के्त्रहरूमरा समन्वय अपयरा्यति वथयो जहरँा लरारराथथीको सहररावितरा र सेवराहरूको 
ज्रानको कमी रहेको वथयो।12 दयुई वष्यपवछ २०१५ मरा नेपरालमरा रयूकम् िएपवछ मयूल्राङ्कन िदरा्य, ठयू लो प्िवत 
रएको वथयो ; रयूकम् िएको केही वदनमवै SRH कराय्यरत समयूह (SRH उप-समयूह) ्थरावपत रयो, ववति व्यव्थरा र 
आपयूवत्यहरू पयरा्यति वथए र मरानवतरावरादी अभ्रासकतरा्यहरूमरा SRH करा लरावि MISP को बवलयो जरािरूकतरा वथयो। 
ववपवति आइलराग्यु अवघ, SRH करा प्वतबधितरा र लिरानीहरू, तयरारी वक्रयराकलरापहरूमरा SRH करा लरावि MISP को 
अम्स्तत्व र अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य वकटहरूको पयूव्य-म््थवत सिलतराकरा प्मयुि तत्त्वहरू 
वथए। SRH करा लरावि MISP मरा नेपरालको प्वतवक्रयराकरा प्मयुि सीवमततराहरूमरा वजल्रा स्तरीय समन्वयनको 
सयुस्त सवक्रयतरा र यौन वहंसरा, STIs, HIV करा लरावि स्यराहरार र सेवरा ्थरानहरू िोज्नुकरा लरारहरू सवहत SRH करा 
समस्यराहरूको बरारेमरा सरामयुदरावयक ज्रानको कमी छ। मयूल्राङ्कन पवछ, नेपराल ररावष्ट्र य पररवरार वनयोजनले वनवचित 
िरेको करायरा्यन्वयन योजनरा (Family Planning Costed Implementation Plan) (२०१५–२०२०) ्थरावपत 
िररएको वथयो र   SRH करा लरावि MISP लराई वजल्रा प्कोप तत्परतरा र प्वतवक्रयरा योजनराहरूमरा समरावहत िन्य 
केम््रिय र वजल्रा स्तरीय SRH करा लरावि MISP तरावलमहरू आयोवजत िररएको वथयो।13

9 दीघ्यकरालीन ववपवति र पयुनः  प्राम्तिको अववधमरा यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य: गे्रनरािरा, से्पन, २८–३० सेपे्बिर २००९ मरा आयोजनरा िररएको ववज् पररामश्यको ररपोट्य, 
प्रारम्भिक प्कराशन (ववश्व स्रास्थ्य सङ्गठन, २०१०)।
10 िरार मवहनरामरा: हराइटीमरा प्राथवमकतरा प्जनन स्रास्थ्य वक्रयराकलरापहरूको ्न्रापसट: CARE, अन्तररावष्ट्र य वनयोवजत पररवरार महरासंघ, सेर वद विल्डट्र ेन (Save the 
Children) र मवहलरा शरणराथथी आयोिद्राररा मे १७–२१, २०१० मरा सञ्रालन िररएको अन्तरवनकराय MISP मयूल्राङ्कन (मवहलराको शरणराथथी आयोि, अक्टोबर २०१०).; 
प्जनन स्रास्थ्य समन्वयनको अन्तरराल, सेवराहरू तदथ्य: केन्रामरा न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) को मयूल्राङ्कन (शरणराथथी मवहलरा र बरालबरावलकराकरा लरावि 
मवहलरा आयोि, सेपे्बिर २००८) https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/ken_misp.pdf.
11 Sandra K. Krause, Sarah K. Chynoweth र Mihoko Tanabe, “आपतकरालीन अव्थराहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यमरा समयु्रिी-पररवत्यन: MISP सबिोधन िनदे 
प्णरालीित सयुधरारहरू कसरी प्राति रए," प्जनन स्रास्थ्य मरावमलराहरू, २५, नं. ५१ (विसेबिर १३, २०१७): ७–१७, DOI: 10.1080/09688080.2017.1401894.
12 Sandra Krause, Holly Williams, Monica A Onyango, Samira Sami, Wilma Doedens, Noreen Giga, Erin Stone र Barbara Tomczyk, “Zaatri 
camp and Irbid city, Hashemite Kingdom of Jordan मरा वसररयन शरणराथथीहरूकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्य सेवराहरू: न्यूनतम प्थरामक्र सेवराहरूको प्राकेजको 
मयूल्राङ्कन,” द्न्द् र स्रास्थ्य 9, आपयूवत्य १ (िेब्युअरी २, २०१५): S4, http://www.conflictandhealth.com/content/9/S1/S4. 
13 Anna Myers, Samira Sami, Monica Adhiambo Onyango, Hari Karki, Rosilawati Anggraini र Sandra Krause “नेपरालमरा रयुकम् िए पचिरात 
प्जनन स्रास्थ्यकरा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज करायरा्यन्वयन िन्यमरा सहजकतरा्य र अवरोधहरू,,” द्न्द् र स्रास्थ्य १२, नं. ३५ (अिस्ट १५, २०१८), https://doi.
org/10.1186/s13031-018-0170-0.

https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/ken_misp.pdf
http://www.conflictandhealth.com/content/9/S1/S4
https://doi.org/10.1186/s13031-018-0170-0
https://doi.org/10.1186/s13031-018-0170-0
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यी सबवै मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराहरूको आरभिमरा SRH करा लरावि MISP को उपलब्धतरा सयुवनवचित िन्यमरा वषछौंसम्म 
हरावसल िररएकरा उपलम्ब्धहरूकरा केही उदराहरणहरू हन्ख। धेरवै  प्िवत रए तरापवन, अत्वधक ववपवतिमरा यसको 
सराव्यरौवमक करायरा्यन्वयनको प्त्रारयूवत वदनकरा लरावि थप प्यरास आवश्यक हन्छ। मवहलरा शरणराथथी आयोि र 
ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG को ववपद अव्थराहरूमरा यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्यकरा लरावि न्यूनतम 
प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज: दयू र अध्ययन मोड्युल एक संसराधन र उपकरण हो जसले SRH करा लरावि MISP ियुणस्तर 
सेवराहरूको करायरा्यन्वयनमरा मराि्यदश्यन प्दरान िछ्य  र ववपद पररम््थवतहरूमरा प्राथवमकतरा SRH सेवराहरूलराई 
सबिोधन िनयु्यको महत्त्व बरारे जरािरूकतरा जिराउँछ। 
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एकाइ 1: SRH का लातग
MISP भनेको के हो?
यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) रनेको प्ते्क मरानवतरावरादी 
आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा (सभिव हँदरा 48 घण्रा वरत्र) करायरा्यन्वयन िररनयुपनदे जीवन रक्क प्राथवमकतरा 
SRH वक्रयराकलराप र सेवराहरूको एक समम्न्वत सेट हो। 

SRH करा लरावि MISP को लक्ष्य रनेको प्रराववत समयुदरायको मयरा्यदराकरा सराथ जीवन वजउने अवधकरारलराई सयुरवक्त 
िददै  SRH सँि सबिम्न्त वबमरारी र मृत्युदर रोकथराम िनदे हो। यसकरा उदे्श्यहरू रनेकरा SRH करा लरावि MISP को 
करायरा्यन्वयनलराई नेतृत्व िन्य सं्थराको पवहिरान सयुवनवचित िनदे, यौन वहंसरा रोके् र उतिरजीवीकरा आवश्यकतराहरूमरा 
प्वतवक्रयरा जनराउने, ह्खमन इम्युनोविविवशयन्ी रराइरस (HIV)  अन् यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरू (STIs) 
को सङ्ख क्रमण रोके् र यसको करारणले हने वबमरारी र मृत्युदर कम िनदे, अत्रावधक मरातृ तथरा नवजरात वबमरारी र 
मृत्युदर रोके्, अवनम्छित िररा्यव्थराहरू रोके् र जवत सक्ो वछटो ववसृ्तत SRH सेवराहरूलराई प्राथवमक स्रास्थ्य 
स्यराहरारमरा समरावहत िनदे योजनरा बनराउने हन्ख। SRH करा लरावि MISP करा अन् प्राथवमकतरा वक्रयराकलरापहरूमरा 
करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार (SAC) मरा पहँि समरावेश छ।

यो प्राथवमकतरा वक्रयराकलरापहरूको सेट ववपदको समय आरभि हँदरा प्वशवक्त कम्यिरारीद्राररा समम्न्वत तररकरामरा 
कराय्यन्वयन िररएको हनयुपछ्य । करािजरातीकरण िररएको प्मराणले पवहले नवै पयूण्य SRH आवश्यकतरा मयूल्राङ्कनको 
प्योिलराई उवित प्मरावणत िरेको करारण यो वबनरा नवै SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयन िन्य सवकन्छ। यद्वप, 
ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्रा बरारे केही प्रारम्भिक म््थवतजन्, जनसरावङ्ख ्कीय र  स्रास्थ्य जरानकरारीलराई SRH 
करा लरावि MISP करा वक्रयराकलरापहरू र वकरालतको आदश्यतम िेवलररीकरा लरावि स्रास्थ्य समन्वयन संयन्त्रसँि 
वनधरा्यररत िररएको हनयुपछ्य । यी वक्रयराकलरापहरूमरा न्यूनतम आवश्यकतरा हन्छ र वयनीहरूलराई वनरन्तरतरा वदन, 
ियुणस्तरमरा सयुधरार ल्राउन र अव्थराले अनयुमवत वदनसराथ अन् ववसृ्तत SRH सेवराहरू र प्ोग्ररावमङसँि ववस्तराररत 
िन्य अपेक्रा िररन्छ रने् कयु ररालराई ध्यरानमरा रराख् महत्त्वपयूण्य छ।

एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ SRH करा लरावि MISP करा उदे्श्य र प्राथवमकतराहरू सयूिीबधि िन्य;
 ⊲ मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा SRH करा लरावि MISP को प्राथवमकतरा वकन छ रनी 
व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको योजनरा र करायरा्यन्वयनमरा ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राहरू 
संलग् हनयुको महत्त्व बरारे व्यरा्रा िन्य; र

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को लरावि कसरी वनरीक्ण िनदे र ववति व्यव्थरा प्राति िनदे रनी व्यरा्रा िन्य।
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SRH का लातग MISP का उदे्श्य र तरियाकलापहरू

SRH करा लरावि MISP करा छवटरा उदे्श्य र एउटरा अन् प्राथवमकतरा छ। वयनीहरूमरा वनम्न समरावेश छन्ख:

स्ास्थ्य षेित्र/समूहले MISP को काया्नन्वयन नेिृत्व गन्न एक सङगठनको पतहचान 
गछ्न  भनवी सयुतनतचिि गनने। नेिृत्व SRH संसर्ाले14 

 ⊲ स्रास्थ्य सेवराहरू प्दरान िनदे सबवै वनकरायहरूलराई प्रावववधक र सञ्रालनरात्मक सहरायतरा प्दरान िन्यकरा 
लरावि SRH संयोजक वनययुक्त िछ्य ;

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयन सयुवनवचित िन्य समम्न्वत कराय्यलराई सहज बनराउनकरा लरावि सबवै 
सबिम्न्त सरोकरारवरालराहरूसँि वनयवमत बवैठकहरू आयोवजत िछ्य ;

 ⊲ MISP करायरा्यन्वयनसँि सबिम्न्त कयु नवै पवन समस्यराको बरारेमरा स्रास्थ्य के्त्र/समयूह, वलङ्गमरा आधराररत 
वहंसरा (GBV), उप- के्त्र/समयूह र/वरा HIV ररावष्ट्र य समन्वयन बवैठकहरूमरा ररपोट्य िछ्य ;

 ⊲ स्रास्थ्य/GBV/HIV समन्वयन प्वक्रयराहरूसँिवै, ववद्मरान SRH सेवराहरूको प्वतवित्रण र ववशे्षण 
सयुवनवचित िछ्य ;

 ⊲ स्रास्थ्य तथरा लोवजम्स्टक के्त्र/समयूहसँिको सहकराय्यमरा SRH सेवरा र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा बरारे 
जरानकरारी सराझरा िछ्य ; र

 ⊲ SRH सेवराहरूको उपलब्धतरा र ्थरान बरारे समयुदराय सिेत छ रनी सयुवनवचित िछ्य । 

तनम्नानयुसार यौन तहंसा रोके् र उत्तरजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा प्रतितरिया 
जनाउने:

 ⊲ प्रराववत जनसङ्ख ्रा, ववशेषिरी, मवहलरा र केटीहरूलराई यौन वहंसराबराट सयुरवक्त िन्यकरा लरावि 
स्रास्थ्य सयुववधराहरूसवहत सरामयुदरावयक, ्थरानीय र वजल्रा स्तरहरूमरा रोकथराममयूलक उपरायहरू 
करायरा्यन्वयन िन्य अन् समयूह, ववशेषिरी सयुरक्रा समयूह र GBV उप-समयूहसँि कराय्य िरेर;

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि उपलब्ध अन् सहरायक सेवराहरूमरा म्लिवनकल स्यराहरार र 
वसिराररस िरेर; र

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीववहरूलराई उपययुक्त म्लिवनकल स्यराहरार र वसिराररस प्राति िन्य र प्दरान िन्यकरा 
लरावि स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा िोपनीय र सयुरवक्त ्थरानहरू ्थरावपत िरेर।  
 

14 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल: २०१८ को संशोधन (ववपदको समयमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि 
अन्तरवनकराय कराय्यरत समयूह, २०१८), http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf.

http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf
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तनम्नानयुसार HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोके् र यसको कारणले हुने तबमारवी र 
मृत्युदर कम गनने:

 ⊲ रक्त दरानको सयुरवक्त र उवित प्योि ्थरावपत िरेर;
 ⊲ उच्च सरावधरानीहरूको प्योि सयुवनवचित िरेर;
 ⊲ वनः शयुल्क, लयुवब्केट िररएको पयुरूष कण्डमहरूको उपलब्धतराको ग्यरारेण्ी वदएर र उपययुक्त हँदरा 
(उदराहरण, ववपवतिरन्रा पवहले जनसङ्ख ्राद्राररा पवहले नवै प्योि िररएको), मवहलरा कण्डमहरूको 
प्रावधरान सयुवनवचित िरेर;

 ⊲ आमराबराट बच्रामरा संक्रमणको रोकथराम (PMTCT) कराय्यक्रमहरूमरा नराम दतरा्य रएकरा मवहलरासवहत 
आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापी (ART) कराय्यक्रममरा नराम दतरा्य रएकरा मरावनसहरूको 
उपिरार जरारी रराख् एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू (ARVs) को प्रावधरानलराई समथ्यन िरेर;

 ⊲ उपययुक्त रए अनयुसरार यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरू र व्यरावसरावयक अनरावरणकरा लरावि पोस्ट एक्ोजर 
प्ोविलेम्क्स (PEP) प्दरान िरेर;

 ⊲ HIV रेवटएको वरा पवहले नवै HIV वनदरान रएकरा वबररामीहरूमरा अवसरवरादी सङ्ख क्रमणहरूकरा लरावि 
को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोविलेम्क्सको प्रावधरानलराई समथ्यन िरेर; र

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा STIs को वसन्ट्र ोवमक वनदरान र उपिरारको उपलब्धतरा सयुवनवचित िरेर।
 

तनम्नानयुसार अत्ातधक मािृ िर्ा निजाि तबमारवी र मृत्युदर रोके्:

 ⊲ वनम्न कयु रराहरू सवहत स्छि र सयुरवक्त प्सव, महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार र जीवन रक्क 
आपतकरालीन प्सयूवत तथरा नवजरात स्यराहरार (EmONC) सेवराहरूको उपलब्धतरा र सयुलरतरा सयुवनवचित 
िरेर:
a. वसिराररस अस्पतराल स्तरमरा: ववसृ्तत आपतकरालीन प्सयुवत तथरा नवजरात स्यराहरार (CEmONC) 

को प्रावधरानकरा लरावि दक् विवकत्सरा कम्यिरारी र आपयूवत्यहरू;
b. स्रास्थ्य सयुववधरा तहमरा: प्राकृवतक जन्महरूकरा लरावि र आधराररयूत आपतकरालीन प्सतीवत तथरा 

नवजरात स्यराहरार (BEmONC) को प्रावधरानकरा लरावि दक् प्सव सहरायक र आपयूवत्यहरू;
c. सरामयुदरावयक तहमरा: समयुदरायमरा सयुरवक्त प्सव र  EmONC सेवराहरूको उपलब्धतरा बरारे र 

स्रास्थ्य सयुववधराहरूबराट स्यराहरार िोज्नुको महत्त्व बरारे जरानकरारीको प्रावधरान; स्रास्थ्य सयुववधरामरा 
पहँि सभिव नहँदरा स्छि िृह प्सवहरूलराई बढरावरा वदनकरा लरावि प्त्क् रूपमरा िर्यवती 
मवहलरा र प्सव सहरायकहरूलराई स्छि प्सव वकटहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

 ⊲ समयुदरायदेम्ि स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालसम्म यरातरायरात र सञ्रार सहज बनराउनकरा लरावि वदनको २४ 
घण्रा, हतिराको ७ वदन वसिराररस प्णराली ्थरावपत िरेर;

 ⊲ स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालहरूमरा जीवन रक्क िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको उपलब्धतरा बरारे 
सयुवनवचित िरेर; र

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नहँदरा वरा अम््थर हँदरा स्छि प्सव र तत्रालीन नवजरात वशशयुको 
स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा सयुवनवचित िरेर। 
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तनम्नानयुसार अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरूको रोके्:

 ⊲ मराि पयूररा िन्यकरा लरावि प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधराहरूमरा लरामो समयसम्म कराम िनदे, प्त्रावतथी 
र छोटो समयसम्म कराम िनदे िर्यवनरोधक वववधहरू (पयुरुष र मवहलरा [पवहले नवै प्योि िररँदरा] करा 
कण्डमहरू र आपतकरालीन िर्यवनरोधक सवहत [EC]) को दरायरराको उपलब्धतरा सयुवनवचित िरेर;

 ⊲ ववद्मरान जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा सरामग्रीहरू र िर्यवनरोधन सबिन्ी पररामश्य सवहतकरा 
जरानकरारी उपलब्ध िरराउने जसले सयूवित छनोट, जसले सयूवित छनोट र सहमवत, प्ररावकराररतरा, 
सेवराग्रराही िोपनीयतरा र िोप्तरा, समरानतरा र िवैर-रेदररावलराई महत्व वदन्छ; र

 ⊲ मवहलरा, वकशोर-वकशोरीहरू र पयुरूषकरा लरावि िर्यवनरोधकको उपलब्धतरा बरारे समयुदराय सिेत छ 
रनी सयुवनवचित िरेर।

जति सक्ो तछटो SRH सेिाहरूलाई प्रार्तमक स्ास्थ्य स्ाहारमा समातहि गनने 
योजना बनाउने।

 ⊲ वनम्न छवटरा स्रास्थ्य प्णराली रवन िण्डलराई सबिोधन िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य के्त्र/समयूह 
सराझेदरारहरूसँि कराय्य िनदे: सेवरा िेवलररी, स्रास्थ्य कराय्यबल, स्रास्थ्य प्णराली जरानकरारी, विवकत्सरा 
सरामग्रीहरू, ववति व्यव्थरा र शरासन प्णराली र नेतृत्व।

 

अन्य प्रार्तमकिा

 ⊲ स्रास्थ्य के्रि र अस्पतराल सयुववधराहरूमरा सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार करानयूनको पयूण्य हदसम्म उपलब्ध 
छ रनी सयुवनवचित िन्य पवन महत्त्वपयूण्य हन्छ।

यौन िर्ा प्रजनन स्ास्थ्य (SRH) भनेको के हो? 

अन्तररा्यवष्ट्र य जनसङ्ख ्रा तथरा ववकरास सरराले SRH लराई "प्जनन प्णराली र यसकरा प्कराय्य तथरा प्वक्रयराहरूसँि 
सबिम्न्त सबवै मरावमलराहरूमरा पयूण्य शरारीररक, मरानवसक र सरामरावजक कल्राणको म््थवत" को रूपमरा पररररावषत 
िरेको छ।15

यो परररराषराले मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा बसे् मवहलरा, पयुरूष र वकशोर-वकशोरीहरूसँि
वनम्न कयु रराहरूमरा अवधकरार छ रनी सङे्कत िछ्य :

 ⊲ सन्तोषजन र सयुरवक्त यौन जीवन;
 ⊲ कवहले र कवत पटक बच्रा जन्मराउने रनी वनण्यय वलने स्तन्त्रतरा;
 ⊲ आफनो छनोटकरा ियुणस्तरीय, सयुरवक्त, प्ररावकरारी, वहनीय र स्ीकराय्य
 ⊲ िर्यवनरोधक वववधहरू बरारे जरानकरारी र त्समरा पहँि; 
 ⊲ सयुरवक्त िररा्यव्थरा र प्सव सक्म िनदे र आफनो वशशयुको स्रास्थ्यको सयुरक्रा िनदे उपययुक्त स्रास्थ्य 
स्यराहरार सेवराहरू;

 ⊲ HIV र STI को रोकथराम र उपिरार बरारे जरानकरारी; र
 ⊲ करानयूनको पयूण्य हदसम्म प्जनन वनयमनकरा लरावि हस्तके्प र रणनीवतहरू।

15 संययुक्त रराष्ट्र , “प्ोग्रराम अि एक्सन” (अन्तररा्यवष्ट्र य जनसङ्ख ्रा तथरा ववकरास सररा, Cairo, ५–१३ सेपे्बिर १९९४ मरा अंिीकृत), अनयुछेिद ७.२, 
https://unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf.

https://unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
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SRH का लातग MISP को प्रार्तमक तकन छ?

SRH करा लरावि MISP करा तत्त्वहरूले महत्त्वपयूण्य, जीवन रक्क स्रास्थ्य कराय्यहरूलराई प्वतवनवधत्व िछ्य  जयुन अन् 
जीवन रक्कने वक्रयराकलरापहरू सँिसँिवै करायरा्यन्वयन िररएको हनयुपछ्य । SRH करा लरावि MISP मयरा्यदराकरा सराथ 
जीवन वजउने अवधकरारलराई सयुरवक्त िददै  मृत्यु, वबमरारी र अपराङ्गतरा कम िन्यकरा लरावि महत्त्वपयूण्य छ। ववपवतिबराट 
प्रराववत समयुदरायहरूसँि यी सेवराहरूमरा पहँि िनदे र ववसृ्तत SRH जरानकरारीको अवधकरार छ जसकरारण 
उनीहरूले स्तन्त्र र सयूवित छनोटहरू िन्य सकछन्ख।

यवद SRH करा लरावि MISP लराई मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरामरा बेवरास्तरा िररन्छ वरा प्राथवमकतरा 
वदइँदवैन रने, संययुक्त रराष्ट्र  (UN), ररावष्ट्र य नीवत वनमरा्यतरा, िवैर-सरकरारी सं्थराहरू (NGOs) र 
अन्सँि आफनो वकरालतमरा यी बयुँदराहरू प्योि िनयु्यहोस्ख।

SRH करा लरावि MISP रनेको:

 ⊲ प्कोप प्वतवक्रयराको अन्तररा्यवष्ट्र य रूपमरा मरान्तराप्राति सराव्यरौवमक न्यूनतम मरानक हो;
 ⊲ केम््रिय आपतकरालीन प्वतवक्रयरा कोष (CERF) को CERF ववति व्यव्थराकरा लरावि योग्य न्यूनतम 
जीवन रक्क मरापदण्ड हो;

 ⊲ ववश्वव्यरापी स्रास्थ्य समयूह मराि्यदश्यनमरा समरावहत छ; र
 ⊲ प्कोप प्वतवक्रयरा SRH र HIV मरानकमरा वृति न्यूनतम मरानको २०१८ संस्करणमरा समरावहत छ।
 

आपिकालवीन पररच्सर्तिमा SRH का लातग MISP लाई बेिास्ा गनने गनयु्नका 
सम्ातिि पररणामहरू के-के हुन्?

SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयन नहँदरा ववपवतिबराट प्रराववत मरावनसहरूको जीवन जोम्िममरा पयुगछ। उदराहरणकरा 
लरावि, मवहलरा र केटीहरू िरानरा, आिो बरालने दराउररा, परानी र शौिरालयहरू पहँि िनदे प्यरास िदरा्य यौन वहंसराको 
जोम्िममरा पन्य सकछन्ख। उनीहरूको आवरास उनीहरूलराई अवतक्रमीबराट सयुरवक्त िन्यकरा लरावि पयरा्यति नहन सकछ 
वरा उनीहरूलराई  आवरासको यस्तो म््थवतमरा  रराख् सवकन्छ जसले उनीहरूलराई आफनो िोपनीयतराबराट ववञ्त 
िछ्य । शम्क्तशराली व्यम्क्तहरूले जोम्िममरा परेकरा व्यम्क्तहरू, ववशेषिरी मवहलरा र केटीहरूलराई यौनवक्रयराको 
बदलरामरा आवश्यक पनदे सरामरानहरूमरा पहँि रोकी शोषण िन्य सकछन्ख।

यवद SRH करा लरावि MISP लराई बेवरास्तरा िररयो रने, स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरकरा 
लरावि म्लिवनकल व्यव्थरापन उपलब्ध िरराउन सेवराहरू उपलब्ध नहन सकछन्ख। यसकरा सराथवै, स्रास्थ्य स्यराहरार 
सेवटङहरूमरा मरानक सरावधरानीहरू नअपनराउनराले वबररामी वरा स्रास्थ्य कराय्यकतरा्यहरूलराई HIV र अन् 
सङ्ख क्रमणहरू सन्य सकछ र HIV रोकथराम तथरा उपिरार (PEP र ART) करा लरावि औषवधहरू र म्लिवनकहरूमरा 
STIs को उपिरार सयुवनवचित निनरा्यले सङ्ख क्रमण िवै लने दरहरू बढ्खन सकछन्ख। यसकरा सराथवै, िर्यवनरोधक 
वववधहरूको अररावले अवनम्छित िररा्यव्थराहरू वनम्त्राउन सकछ र आधराररयूत वरा ववसृ्तत EmONC सेवराहरू 
आवश्यक रएकरा वबररामीहरूलराई सयु-सम्जित स्रास्थ्य सयुववधरामरा ्थरानरान्तर िन्यकरा लरावि वसिराररस प्णराली 
करायरा्यन्वयन नहँदरा, मवहलरा र नवजरात वशशयुहरूको मृत्यु हन सकछ वरा दीघ्यकरालीन िोटपटकहरू (उदराहरण, 
प्सयूवत विस्टयुलरा (अथरा्यत्ख अङ्गमरा पनदे अनरावश्यक प्राल)) वनम्म्ने वरा वबररामी हने हन सकछ।
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SRH करा लरावि MISP ले जीवन बिराउन, स्रास्थ्य संरक्ण िन्य र यस्तरा र अन् नकराररात्मक पररणरामहरू रोक्करा 
लरावि िरालनयुपनदे आधराररयूत कदमहरूको रूपरेिरा प्दरान िछ्य ।

SRH का लातग MISP काया्नन्वयन गन्नका लातग को तजमे्िार छ?

SRH करा लरावि MISP करा प्राथवमकतरा वक्रयराकलरापहरू करायरा्यन्वयन िररएकरा छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य स्रास्थ्य 
के्त्र/समयूह र स्रास्थ्य मन्त्ररालय वजमे्मवरार छन्ख।  यद्वप, SRH करा लरावि MISP करा सबवै वक्रयराकलरापहरू स्रास्थ्य 
के्त्र/समयूहमरा सीवमत छवै नन्ख। उदराहरणकरा लरावि, यौन वहंसरा रोके् र त्समरा प्वतवक्रयरा जनराउने वक्रयराकलरापहरूले 
सयुरक्रा, िराद्/पौवष्क िरानरा, वशक्रा, परानी, स्छितरा र सरसिराइ र आश्रय के्त्र/समयूहहरू समरावेश िन्य सकछन्ख। 
SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयन िनदे स्रास्थ्य के्त्र/समयूहले वनवरा्यह िनयु्यपनदे महत्त्वपयूण्य रयूवमकरा अन्तरवनकराय 
्थरायी सवमवत (IASC) करा स्रास्थ्य समयूह उपकरणहरू र मराि्यदश्यनमरा प्वतवबम्बित िररएको छ।16

मानििािादवी पररच्सर्तिहरूमा SRH काय्नरिम तनमा्नण गनयु्नका मूलभूि 
तसद्ान्तहरू के-के हुन्?

वसधिरान्तहरू रनेकरा मरानवतरावरादी र SRH करा के्त्रहरूमरा सरोकरारवरालराहरूसँि वलइएकरा पररामश्यबराट ववकरास 
िररएकरा मरानहरू हन्ख र कराय्यमरा मराि्यदश्यन िन्य मद्त िन्यकरा लरावि प्योि िनयु्यपछ्य । वयनीहरूमरा वनम्न समरावेश 
हन्छन्ख:

 ⊲ स्यराहरार प्राति िनदे मरावनस, प्दरायक र ्थरानीय र अन्तररा्यवष्ट्र य सराझेदरारहरूसँि सम्मरानजनक 
सराझेदरारीमरा कराय्य िनदे;

 ⊲ मरावनसकरा वववरन् SRH आवश्यकतराहरूलराई पयूररा िरेर समरानतरा सयुवनवचित िनदे र 
सेवरा र आपयूवत्यहरू वहनीय वरा वनः शयुल्क छन्ख, सबवैकरा लरावि पहँियोग्य छन्ख र उच् ियुणस्तरकरा छन्ख 
रनी सयुवनवचित िनदे;

 ⊲ आपयूवत्य र सेवराहरूको बरारेमरा ववसृ्तत, प्मराणमरा आधराररत र पहँियोग्य जरानकरारी र छनोट उपलब्ध 
िरराउने;

 ⊲ सबिम्न्त व्यम्क्तहरू र व्यम्क्तमरा केम््रित स्यराहरारको प्ररावकरारी र अथ्यपयूण्य सहररावितरा सयुवनवचित िनदे, 
जसले वबररामीहरूको स्तन्त्र वनण्यय वलने क्मतरा र सेवरा तथरा सरामग्रीहरूकरा लरावि छनोट पवहिरान िछ्य ;

 ⊲ सबवैकरा लरावि िोपनीयतरा र िोप्तरा सयुवनवचित िनदे र मरावनसहरूलराई मयरा्यदरा र सम्मरानकरा सराथ 
व्यवहरार िनदे;

 ⊲ उमेर, वलङ्ग तथरा लवैवङ्गक पवहिरान, ववैवरावहक म््थवत, यौन झयुकराव, ्थरान (उदराहरण, ग्ररावमण/निरीय), 
अपराङ्गतरा, जराती, वण्य, रराषरा, धम्य, रराजनवैवतक वरा अन् वविरार, ररावष्ट्र य, जरातीय वरा सरामरावजक मयूल, 
सम्वति, जन्म वरा अन् ववशेषतराहरूको सबिन्मरा समरानतरालराई बढरावरा वदने;

 ⊲ मरावनसहरूले स्रास्थ्य सेवराहरू प्राति िदरा्य वरा उपलब्ध िरराउँदरा दबराव, रेदरराव वरा वहंसरा/दयुव्य्यवहरार/
असम्मरान/अनयुवित व्यवहरार अनयुरव िरेकरा छवै नन्ख रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधराहरूमरा वलङ्ग र क्मतराकरा िवतशीलतराहरू पवहिरान र सबिोधन िनदे;

 ⊲ समयुदरायलराई MISP करा सेवरा र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा र ्थरान बरारे जरानकरारी िरराउनकरा लरावि 
वकशोर-वकशोरीहरू जस्तरा प्राय: अवधकरारहीन हने जनसङ्ख ्रा सवहतकरा समयुदरायलराई सरामयुदरावयक 
पहँिमरा संलग् र संिवठत िरराउने; र

 ⊲ स्यराहरारको ियुणस्तर सयुधरानदे लक्ष्यकरा सराथ सेवरा र आपयूवत्यहरू वनरीक्ण िनदे र जरानकरारी र नवतजराहरू 
सराझरा िनदे।

16 स्रास्थ्य समयूह मराि्यदश्यक: स्रास्थ्य समयूहको रराष्ट्र -स्तरको करायरा्यन्वयनकरा लरावि अभ्रासरात्मक मराि्यदश्यक (अन्तरवनकराय ्थरायी सवमवत, २००९), 2009), https://
www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/en/.

https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/en
https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/en


तिपतत्तबाट प्रभातिि जनसङ््ा र समयुदायहरू कसरवी संलग् छन्?

ववपदकरा प्रारम्भिक वदनहरूमरा कवठन हनसके् रए तरापवन, मवहलरा, वकशोर-वकशोरीहरू र पयुरूषसवहत 
ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राहरू आपतकरालीन अव्थराको आरभिबराट SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको 
कराय्यक्रम योजनरा र करायरा्यन्वयनमरा संलग् छन्ख रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि सक्ो हरेक प्यरास िनयु्यपछ्य । 
जनसङ्ख ्राकरा सबवै सदस्यहरू संलग् छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य, समवलङ्गी मवहलरा, समवलङ्गी पयुरूष, वद्वलङ्गी, 
तेस्ोवलङ्गी, समवलङ्गी,  अन्तरवलङ्गी र अवलङ्गी (LGBTQIA) मरावनस र अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरूसवहत ववशेष 
कमजोरी रएकरा समयूहहरूको सयुरक्राको रक्राको लरावि सरावधरानी अपनराउँदवै  उनीहरूलराई सम्क्य  िन्य महत्त्वपयूण्य 
हन्छ। न्यूनतममरा, प्रराववत समयुदरायहरूलराई यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि म्लिवनकल स्यराहरार, 
िर्यवनरोधक र EmONC जस्तरासेवराहरू िोज्नुकरा लरारहरूर यी सेवराहरू कसरी र कहरँा प्राति िनदे रने् बरारे 
सयूवित िनयु्यपछ्य ।

सरामयुदरावयक पहँि र समरानतरा सयुधरान्य र पररषृ्त िन्य र समरावेशी सेवराहरूलराई समथ्यन िन्यकरा लरावि, सं्थराहरूले 
सेवरा उपयोि बयुझ्नकरा लरावि कराय्यक्रम तथ्राङ्क जरँाि िन्य र प्वतवनवधत्व नरएकरा समयूहहरूलराई वशक्रा र जरानकरारी 
उपलब्ध िरराउन ्थरानीय समयूहहरूसँि सराझेदरार िन्य सकछन्ख। ववववध सरामयुदरावयक समयूहहरूबराट संलग्तरालराई 
प्ोत्सराहन िरेर, सम्मरानजनक सराझेदरारीहरूले SRH सेवरा कररेज र ियुणस्तर ववकरास र सयुधरार िन्य सकछन्ख।

LGBTQIA का पररभाषाहरू
समतलङ्वी 
मतहला

अकको मवहलरासँि ररावनरात्मक, रोमराञ्क वरा यौन रूपमरा आकवष्यत हने
मवहलरा।

समतलङ्वी पयुरुष
एउटवै वलङ्गकरा सदस्यहरूसँि ररावनरात्मक, रोमराञ्क वरा यौन रूपमरा आकवष्यत हने
व्यम्क्त।

तवितलङ्वी
एकरन्रा बढी स्त्री-पयुरुष, वलङ्ग वरा लवैवङ्गक पवहिरानसँि ररावनरात्मक, रोमराञ्क वरा यौन 
रूपमरा आकवष्यत हने व्यम्क्त, यद्वप एकसराथ, समरान तररकरामरा वरा समरान शे्रणीमरा हन 
आवश्यक छवै न।

िेस्ोतलङ्वी

जम्न्मदरा वनवद्यष् िररएको वलङ्गको आधरारमरा वलङ्ग पवहिरान र/वरा अवरव्यम्क्त सरंासृ्कवतक 
अपेक्रारन्रा वरन् रएकरा मरावनसहरूकरा लरावि छत्र शब्द हो। तेस्ोवलङ्गी हनयु रनेको कयु नवै 
वववशष् लवैवङ्गक झयुकरावलराई सयूवित िददैन। तसथ्य, तेस्ोवलङ्गी मरावनसलराई ववषमवलङ्गी, 
समवलङ्गी पयुरूष,
समवलङ्गी मवहलरा, वद्वलङ्गी आवदको रूपमरा पवहिरान िन्य सवकन्छ।

समतलङ्वी अम््थर पवहिरान र झयुकरावहरू व्यक्त िन्य प्रायः  प्योि िररने शब्द हो।

के्सचतनङ
आफनो यौन झयुकराव वरा लवैवङ्गक पवहिरानको अने्वषणको प्वक्रयरामरा रहेकरा मरावनसहरूलराई
व्यरा्रा िन्य प्योि िररने शब्द हो।

अन्तरतलङ्वी

प्राकृवतक शरारीररक वरन्तराहरूको व्यरापक दरायररा व्यरा्रा िन्यकरा लरावि प्रायः  प्योि 
िररने छत्र शब्द हो। केही अव्थराहरूमरा, यी लक्णहरू जम्न्मदरा देिरा पछ्य न्ख र अन् 
अव्थराहरूमरा वतनीहरू जवरान नहँदरासम्म देिरा पददैनन्ख। यस्तो प्करारकरा केही 
ियुणसयूत्र-सबिन्ी वरन्तराहरू
शरारीररक रूपमरा देिरा नपन्य सकछन्ख।

अतलङ्वी अन् मरावनसहररूप्वत यौन आकष्यण वरा िराहनराको कमी।

स्ोत: “शब्दरावली,” अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको मरानव अवधकरार अवरयरान , https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms.
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SRH का लातग MISP का समयुदायहरूलाई जानकारवी प्रदान गन्नमा सेिा 
प्रदायकहरूलाई सहायिा गन्न के-कस्ा उपकरणहरू उपलब्ध छन्?

मवहलरा शरणराथथी आयोिले सेवराग्रराहीहरूलराई जरानकरारी उपलब्ध िरराउनमरा सेवरा प्दरायकहरूलराई सहरायतरा 
िन्य प्सयूवत जवटलतराहरूकरा सराथवै पररवरार वनयोजन जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा टेम्पे्टहरूकरा लरावि लवैवङ्गक 
दयुव्य्यवहरार पचिरात स्यराहरार िोज्नु र स्यराहरार पहँि िनयु्यको महत्त्वको ववषयमरा प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा लरावि SRH 
करा लरावि MISP मरा सव्यरौवमक तथरा अनयुकयू लनीय जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा टेम्पे्टहरू ववकरास िरेको 
छ।17 यी टेम्पे्टहरूले SRH करा लरावि MISP करा तीन उदे्श्यहरू बतराउँछन्ख र  ववववध ववपद पररम््थवतहरूकरा 
समयुदरायहरूलराई उपलब्ध सेवराहरू र स्यराहरार िोज्नुकरा लरारहरूको बरारेमरा सयूवित िनदे सेवरा प्दरायकहरूको 
प्यरासमरा सहरायतरा िन्य अवरपे्त छन्ख।

मैले SRH का लातग MISP को काया्नन्वयनका लातग यवी र अन्य संसाधनहरू
कहाँ फेला पान्न सकछयु?

ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG वेबसराइटको “SRH करा लरावि MISP केम््रित के्त्र” संसराधन पृष्ठमरा, 
तपराईंले जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा सरामग्रीहरू, SRH करा लरावि MISP करा प्वक्रयरा मयूल्राङ्कन उपकरणहरू, 
जरँािसयूिी, SRH करा लरावि MISP क्राल्कयु लेटर—जसले वकरालत, कराय्यक्रम वनमरा्यण र अनयुदरान सञ्यनकरा लरावि 
आवश्यक SRH तथ्राङ्कहरू िणनरा िछ्य  (पररवशष् C हेनयु्यहोस्ख)—र थप कयु रराहरू सवहत करायरा्यन्वयनकरा लरावि 
सरामग्री र संसराधनहरू िेलरा परानयु्य हने छ

तकशोर-तकशोरवीहरूका आिश्यकिा र षिमिाहरू सम्ोधन गररनछ भनवी 
सयुतनतचिि गन्न तकन महत्त्वपूण्न हुनछ?

ववपद अव्थराको ठीक पचिरात, शवैवक्क अवसर, रोजिरार र अन् अथ्यपयूण्य वक्रयराकलरापहरूको क्वतकरा सराथसराथवै 
पररवरार र समयुदरायहरूको ववघटन वकशोर-वकशोरीहरूकरा लरावि सरामरान् ियुनौतीहरू हन्ख र आियू लराई सयुरवक्त 
रराखे् उनीहरूको क्मतरालराई उच् रूपमरा प्रराव परान्य सकछ। वव्थरापनको पररणराम स्रूप, उनीहरूले पररवरार, 
सहकमथी नेटवक्य , धरावम्यक सं्थरा, सरामरावजक सहरायतरा र स्रास्थ्य सेवराहरूमरा पहँि ियुमराएको हन सकछन्ख जसले 
वहंसरात्मक वरा अस््थकर वरातरावरणहरू वनमरा्यण िन्य सकछ। करानयुन र आदेशको उल्ङ्घन रएसँिवै, वयस्यहरू, 
ववशेषिरी केटीहरू यौन जबरजस्ती, शोषण तथरा वहंसरा र प्रारम्भिक तथरा जबरजस्ती िररने वववराहहरूमरा 
ववशेषिरी असयुरवक्त हन्छन्ख जसले अवनम्छित िररा्यव्थरा, िररा्यव्थरा र बच्रा जन्मने अववधमरा हने जवटलतरा, 
असयुरवक्त िर्यपतन र HIV सवहत STIs करा जोम्िमहरू थप बढराउँछ।

वकशोर-वकशोरीहरूको उत्रानशीलतरा र उपराय कयु शलतराले उनीहरूलराई आफनरा पररम््थवतहरूको सरामनरा िन्य 
र आफनरा समयुदरायहरूलराई सहरायतरा िन्यमरा मद्त िन्य सकछ। उनीहरूलराई आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिबराट 
उनीहरूकरा आवश्यकतराहरू बरारे वविरार िररएको र सबिोधन िररएको छ रनी सयुवनवचित िन्यमरा मद्त िन्यकरा 
लरावि पहँियोग्य, स्ीकराय्य र उवित SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको विजराइन, समन्वयन र करायरा्यन्वयनमरा 
सहररािी हन अवसरहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।18

17 http://iawg.net/resource/universal-adaptable-information-education-communication-iec-templates-misp मरा िएर जरानकरारी, वशक्रा र 
सञ्रारकरा टेम्पे्टहरू र http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable-information-education-and-communication-templates-on-family-
planning/. मरा िएर पररवरार वनयोजनकरा टेम्पे्टहरू िराउनलोि िनयु्यहोस्ख।
18 सेर वद विल्डट्र ेन (Save the Children) र संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष, मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा वकशोर-वकशोरीको यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्यको टयुलवकट: 
मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअलको सहयोिी (UNFPA, २०१०), https://www.unfpa.org/sites/default/
files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf.

http://iawg.net/resource/universal-adaptable-information-education-communication-iec-templates-misp
http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable-information-education-and-communication-templates-on-family-planning/
http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable-information-education-and-communication-templates-on-family-planning/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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SRH का लातग MISP को काया्नन्वयनमा सहरवी जनसङ््ा, गतिशवील 
जनसङ््ा र ररमोट काय्नरिम तनमा्नणबारे तिचार गन्न तकन महत्त्वपूण्न हुनछ?

यी प्ते्क अव्थरामरा, सयुरक्रा, तरावक्य क वरा सञ्रारसँि सबिम्न्त ियुनौतीहरूले िदरा्य स्रास्थ्य सेवराहरू उपलब्ध 
िरराउन ियुनौवतपयूण्य हन सकछ।

सहरी: तिश्व द्युत ववश्वव्यरापी सहरीकरण प्वक्रयरामरा िइरहेको छ। आज ववश्वको ५५% जनसङ्ख ्रा सहरी 
के्त्रहरूमरा बवसरहेकरा छन्ख र २०५० सम्म ६८% ववश्वव्यरापी जनसङ्ख ्रा सहरी के्त्रहरूमरा बसे् अनयुमरान 
लिराइएको छ।19सम्यूण्य शरणराथथीहरूमधे्य लिरि ६०% र आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूमधे्य ८०% 
सहरी के्त्रहरूमरा ब्छन्ख जहरँा रोजिरारी जस्तरा अवसरहरू थप पहँियोग्य छन्ख। 20 यद्वप, सहरी पररम््थवतकरा 
स्रास्थ्य प्णरालीहरू प्रायः  पवहले देम्ि नवै िवै वलएकरा हन्छन्ख र ववपवतिबराट प्रराववत व्यम्क्तहरूको अन्तवरा्यहलराई 
समथ्यन निन्य सकछन्ख।

िवतशील जनसङ्ख ्राहरू: हालैको वष्यमरा, हरामीले िवतशील जनसङ्ख ्रा र आप्वरासमरा वृम्धि देिेकरा छौ।ं 
स्रास्थ्य सेवराहरूमरा पहँि िन्यबराट आप्वरासीहरूलराई रोके् केही बराधराहरूमरा जरानकरारी, रराषरा, िि्य र विरफ्रारी 
वरा वनवरा्यसनको ितररा समरावेश छन्ख।21

ररमोट कराय्यक्रम वनमरा्यण: तिपतत्तका अच्सर्र ववशेषतराहरूले सयुरक्रा र लोवजम्स्टकसबिन्ी ियुनौतीहरू वनम्राएकरा 
छन्ख जसले केही द्न्द् र प्कोपद्राररा प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूलराई सयुरवक्त र प्ररावकरारी ढंिले रराहत प्दरान 
िनदे मरानवतरावरादी सं्थराहरूको क्मतरालराई प्वतबन् लिराउन सकछन्ख।22 ररमोट कराय्यक्रम वनमरा्यण दीघ्यकरालीन, 
कमजोर र द्न्द्बराट प्रराववत पररम््थवतहरूमरा एकदमवै सरामरान् बनेको छ जहरँा पहँि िभिीर रूपमरा प्वतबम्न्त 
िररएको छ।

ववपवतिबराट प्रराववत मवहलरा र वयस्कहरूकरा लरावि, यस्तरा पररम््थवतमरा सरँासृ्कवतक, सरामरावजक, आवथ्यक र सयुरक्रा/
संरक्णकरा बराधराहरूको करारणले िदरा्य स्रास्थ्य र अन् सेवराहरू प्राति िन्य प्रायः  ियुनौती हन्छ। सराथवै, उनीहरूसँि 
कस्तरा सेवराहरू ववद्मरान छन्ख र कहरँा छन्ख रने्बरारे जरानकरारी नहन सकछ। अध्ययनहरूले द्न्द्बराट प्रराववत 
के्त्रहरूमरा बसे् वरा िवतशील िर्यवती मवहलरामरा प्रायः  स्यराहरारमरा घट्खदो पहँि र स्यराहरारकरा न्यून मरानकहरूको 
करारणले उच् दरमरा मरातृत्व तथरा नवजरात वशशयुको मृत्यु वनम्राउने उच्तम दरको िररा्यव्थरासँि सबिम्न्त 
जवटलतराहरू हन्छन्ख रनी पतिरा लिराएकरा छन्ख।23

 

19 ववश्व सहरीकरणकरा सभिरावनराहरू: २०१८ संशोधन (संययुक्त रराष्ट्र , आवथ्यक तथरा सरामरावजक मरावमलरा ववरराि, जनसङ्ख ्रा ववरराि,
२०१८), 2018), https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf.
20 Hans Park, “The Power of Cities,” UN शरणराथथी वनकराय, नोरेबिर २५, २०१६, https://www.unhcr.org/innovation/the-power-of-cities. 
21 न्यू वराल्ड अि्यर: आधराररयूत सेवराहरूमरा अवरोधहरूले आप्वरासनलराई मरानवतरावरादी ववपवतिमरा कसरी पररवत्यन िछ्य  (इन्रनेशनल िेिेरेशन अि रेि क्रस एण्ड 
रेि वक्रसेन् सपसराइवटज, जयुलराई २०१८, http://media.ifrc.org/wpcontent/uploads/sites/5/2018/07/Migration-policy-Report-Final-LR.pdf.
22 Simran Chaudhri, Kristina Cordes, and Nathan Miller, Humanitarian Programming and Monitoring in Inaccessible Conflict Settings: A 
Literature Review (WHO, February 2017), https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf.

23 Olivia Tulloch, Fortunate Machingura र Claire Melamed, स्रास्थ्य, आप्वरास र वदिो ववकरासकरा लरावि २०३० कराय्यसयूिी (ववैदेवशक ववकरास सं्थरा, जयुलराई 
२०१६), https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10761.pdf; A.D. Akol, S. Caluwaerts, and A.D. Weeks, “Pregnant 
Women in War Zones,” BMJ (April २०, २०१६), ३५३, https://doi.org/10.1136/bmj.i2037.

https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/the-power-of-cities
http://media.ifrc.org/wpcontent/uploads/sites/5/2018/07/Migration-policy-Report-Final-LR.pdf
https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10761.pdf
https://doi.org/10.1136/bmj.i2037
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सबवै कराय्यकतरा्यहरू यी ियुनौतीहरूलराई सबिोधन िन्य र यी पररम््थहरूमरा बसे् मरावनसहरूको सयुरक्रा र 
कल्राणलराई संरक्ण िन्यकरा लरावि एकसराथ कराय्य िनयु्यपछ्य ।24 स्रास्थ्य स्यराहरारको प्रावधरान देश र अव्थरा 
अनयुसरार वरन्-वरन् हने रएकोले, एउटरा वसिराररस िररएको पधिवत रनको स्रास्थ्य मन्त्ररालय, NGO र प्वतष्ठरामरा 
आधराररत सेवराहरूसवहत उपलब्ध स्रास्थ्य सयुववधरा र प्णरालीहरूको द्युत प्वतवित्रण सञ्रालन िनदे हो। िवतशील 
जनसङ्ख ्राहरूको मरावमलरामरा, सेवराहरू समयूह/के्त्रहरूको ्थरान र सरामरान् आप्वरासन रूटहरूसँि अन् के्त्र/
देशहरूमरा प्वतवित्रण िररएको हनयुपछ्य । वववशष् कमजोरीहरू रएकरा मवहलरा, वकशोर-वकशोरीहरू र अन् 
समयूहहरूलराई पररामश्य वलनकरा लरावि ववसृ्तत सयूिी हँदरा उनीहरूलराई आवश्यक पन्य सके् सेवराहरू कसरी र 
कहरँा पहँि िनदे रने्बरारे सही जरानकरारी उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख। अकको पधिवत रनेको समयुदराय संरिनराको रराि 
रहेको र कोही पवन पछरावि छयु टेकरा छवै नन्ख र ववपवतिबराट प्रराववत रएकरा र सेवराहरूको आवश्यकतरामरा रहेकरा 
ती सबवै व्यम्क्तहरू सम्क्य मरा छन्ख रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि ्थरानीय समराधरानहरू िेलरा परान्य उतृ्ष् रूपमरा 
सक्म हने ्थरानीय सं्थराहरूसँि सराझेदरारीहरू ्थरापनरा िनदे हो।

SRH का लातग MISP को काया्नन्वयन कसरवी तनरवीषिण गन्न सतकनछ?

SRH का लातग MISP को जाँचसूचवी (पररवशष् B हेनयु्यहोस्ख) प्ते्क मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थरामरा 
SRH सेवरा प्रावधरानको नरीक्ण िन्य प्योि िररन्छ। यो SRH समन्वयकहरूद्राररा मौम्िक ररपोवट्यङ िरेर र/वरा 
अवलोकन रेटहरू िरेर िन्य सवकन्छ। मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा, सरातिरावहक वनरीक्ण कराय्यन्वयन 
िररनयुपछ्य । सेवराहरू पयूण्य रूपमरा ्थरावपत रएपवछ र त्समरा सहमत रएपवछ, ियुणस्तर MISP र ववसृ्तत SRH 
सेवराहरूप्वत प्िवत वनधरा्यरण िन्यकरा लरावि वनयवमत वनरीक्ण र मयूल्राङ्कन सञ्रालन िररनयुपछ्य ।

स्ास्थ्य संसाधनहरूको उपलब्धिा तनरवीषिण प्रणालवी (HeRAMS) रनेको SRH करा लरावि MISP को 
करायरा्यन्वयन वनरीक्ण िनदे र स्रास्थ्य कराय्यकतरा्यहरूसँि समन्वयन र वनण्यय वलने कराय्यलराई समथ्यन िनदे अकको 
उपकरण हो।25 HeRAMS रनेको र सेवराको प्करार र स्यराहरारको स्तर अनयुसरारकरा आपतकरालीन अव्थराहरूद्राररा 
प्रराववत वववरन् के्त्रहरूमरा स्रास्थ्य सयुववधराहरूको म््थवत र स्रास्थ्य सेवरा र संसराधनहरूको उपलब्धतराको 
वनरीक्ण र मयूल्राङ्कनलराई समथ्यन िन्य ववकरास िररएको एक सफ्टवेयरमरा आधराररत जरानकरारी प्णराली हो। 
HeRAMS द्राररा वनरीक्ण िररएकरा िरारवटरा के्त्र स्रास्थ्य सयुववधराहरू, स्रास्थ्य सयुववधराहरूकरा लरावि संसराधनहरू, 
उपलब्ध िरराइएकरा सेवराहरू (SRH करा लरावि MISP सँि वववशष् रएकरा सवहत) र सेवराहरू वकन उपलब्ध छवै नन्ख 
रने् करारणहरू हन्ख। 

शरणराथथीहरूकरा लरावि संययुक्त रराष्ट्र  उच् आययुक्तद्राररा ववकरास िररएको आपिकालवीन स्ास्थ्य सूचना प्रणालवी 
टयुलतकटमा आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिबराट सङ्कलन िररनयुपनदे स्रास्थ्य सयुववधराको स्तरमरा िराटरा सङ्कलन 
बरारे सयूवित िन्य प्मयुि SRH सयूिकहरू समरावेश छन्ख।26 यो तथ्राङ्क स्रास्थ्य के्त्र/समयूह समन्वयन प्वक्रयराहरूको 
सेवरा कररेजमरा अन्तर र ओररल्रापहरूबरारे छलिल िन्य र समराधरानहरू िेलरा परान्य र करायरा्यन्वयन िन्यकरा लरावि 
प्योि िन्य सवकन्छ। 

24   ररमोट कराय्यक्रम वनमरा्यण र िवतशील तथरा आप्वरासी जनसङ्राबरारे अवतररक्त जरानकरारीमरा वनम्न समरावेश छन्ख: जवटल सयुरक्राकरा वरातरावरणहरूमरा 
मरानवतरावरादीहरूकरा लरावि रराम्ो अभ्रासमरा रहन र िेवलरर िन्य (OCHA, २०११),  https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Stay_and_Deliver.pdf. पहँि 
िन्य नसवकने द्न्द् वरातरावरणहरूमरा मरानवतरावरादी कराय्यक्रमको वनमरा्यण र वनरीक्ण: सरावहत् समीक्रा (WHO ववश्वव्यरापी
स्रास्थ्य समयूह, िेब्युअरी २०१७), http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf. Antonio Donini र Daniel 
Maxwell, “प्त्क्बराट म््रिनमरा: ररमोट व्यव्थरापन, असयुरवक्त पररम््थवतहरूमरा मरानवतरावरादी कराय्यको प्ररावकराररतरा र उतिरदरावयत्व,” रेि क्रसको अन्तररा्यवष्ट्र य समीक्रा, 
95, pp 383-413 doi:10.1017/S1816383114000265. Peta Sandison, कराय्यक्रम ियुणस्तरको व्यव्थरापनकरा लरावि सीवमत पहँिको मरानवतरावरादी कराय्यक्रम 
वनमरा्यण िनदे सञ्रालनरात्मक मराि्यदश्यन संस्करण १ (Oxfam, जनवरी २०१७) https://www.medbox.org/limited-access-humanitarian-programming/
download.pdf. शरणराथथी र आप्वरासीहरूको स्रास्थ्य: शरणराथथी र आप्वरासीहरूकरा स्रास्थ्य आवश्यकतराहरू सबिोधन िनदे अभ्रासहरू (WHO अवफ्कन के्त्र, 
२०१८), www.who.int/migrants/publications/AFRO-Practices.pdf.
25 HeRAMS बरारे थप जरानकरारी  https://www.who.int/hac/herams/en/ मरा पहँि िन्य सवकन्छ।
26 “स्रास्थ्य सयूिनरा प्णराली टयुलवकट,” UNHCR, अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको, https://www.unhcr.org/protection/health/4a3374408/health-
information-system-toolkit.htm/.

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Stay_and_Deliver.pdf 
http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf
https://www.medbox.org/limited-access-humanitarian-programming/download.pdf
https://www.medbox.org/limited-access-humanitarian-programming/download.pdf
http://www.who.int/migrants/publications/AFRO-Practices.pdf
https://www.who.int/hac/herams/en/
https://www.unhcr.org/protection/health/4a3374408/health-information-system-toolkit.htm/
https://www.unhcr.org/protection/health/4a3374408/health-information-system-toolkit.htm/
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तनकायले SRH का लातग MISP तरियाकलापहरू समर््नन गन्नको तनतमत्त 
कसरवी तित्त व्यिसर्ा प्राप्त गन्न सकछ?

SRH करा लरावि MISP ले CERF को जीवन रक्क मरापदण्ड पयूररा िरेकोले, 27 NGO हरूले मरानवतरावरादी योजनरा र 
अपील प्वक्रयराको ररािमरा पनदे पररयोजनराहरूकरा लरावि प्स्तरावहरू पेश िरेर संययुक्त रराष्ट्र बराट CERF कोषहरूमरा 
पहँि िन्य सकछन्ख। देशमरा आधराररत संयोवजत कोषहरूले मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरा योजनराहरूले जस्तवै अकको ववति 
व्यव्थराको ववकल्प उपलब्ध िरराउँछ। प्स्तरावहरूले अव्थराले अनयुमवत वदनसराथ SRH कराय्यक्रमको ववस्तरारण 
सँिसँिवै सबिोधन िररनयुपनदे पवहलो SRH तत्त्वहरूको रूपमरा MISP मरा उम्ल्म्ित िररए अनयुसरार प्राथवमक SRH 
करा वक्रयराकलरापहरूबरारे व्यरा्रा िनयु्यपछ्य ।

ववपदको अव्थरामरा प्वतवक्रयरा जनराउने सं्थराहरूले अष्ट्र ेवलयराली ववदेशी मरावमलरा तथरा व्यरापरार ववरराि 
(DFAT), संययुक्त रराज् (U.S.) को जनसङ्ख ्रा, शरणराथथी र आप्वरासन  ब्यूरो (BPRM), ग्ोबल अिेयस्य 
क्रानिरा (GAC), संययुक्त अवधरराज्को अन्तररा्यवष्ट्र य ववकरास ववरराि (DFID), ययुरोवपयन नरािररक सयुरक्रा तथरा 
मरानवतरावरादी सहरायतरा सञ्रालन (ECHO), िेनमराक्य को ववदेशी मरावमलरा मन्त्ररालय, नेदरल्राण्ड्खसको ववदेशी 
मरावमलरा मन्त्ररालय, नवदेशवजयन ववकरास सहकराररतरा वनकराय, संययुक्त रराज्को ववदेशी प्कोप सहरायतरा कराय्यक्रम 
करायरा्यलय (OFDA), स्ीविश अन्तररा्यवष्ट्र य ववकरास सहकराररतरा वनकराय (Sida), UNHCR, संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा 
कोष (UNFPA) जस्तरा दरातराहरू र आपतकरालीन प्वतवक्रयरा वक्रयराकलरापहरू समथ्यन िन्य सके् वनजी 
दरातराहरूको प्स्तरावमरा SRH करा लरावि MISP वक्रयराकलरापहरूकरा लरावि ववति व्यव्थरा पवन समरावेश िनयु्यपछ्य ।28

यो प्स्तरावहरूमरा Sphere SRH र HIV मरानक उले्ि िन्य मद्तपयूण्य हन सकछ। २०१८ मरा, Sphere 
हरातेपयुम्स्तकराको २०१८ संस्करणमरा, SRH करा लरावि MISP करा प्राथवमकतरा वक्रयराकलरापहरू यौन तथरा प्जनन 
स्रा्थयकरा मरानकवरत्र समरावेश िररएको छ: “मरानक २.३.१ प्जनन मरातृ तथरा नवजरात स्रास्थ्य स्यराहरार,” “मरानक 
२.३.२ यौन वहंसरा र बलरात्रारको विवकत्सकीय व्यव्थरापन” र “मरानक २.३.३ HIV।”29

SRH का लातग MISP काया्नन्वयन गन्न के-कस्ा आपूति्नहरू आिश्यक हुनछन् 
र तनकायले तिनवीहरूलाई कहाँ प्राप्त गन्न सकछ?

अत्रावश्यक औषवध, उपकरण र SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयन िनदे आपयूवत्यहरूलराई ववशेष रूपमरा विजराइन 
िररएको पयूव्य प्राकेज वकटहरूमरा सम्म्मवलत िररएको छ: अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य (IARH) 
वकटहरू। ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG को सट्रामरा UNFPA द्राररा व्यवम््थत यी वकटहरू कयु नवै पवन 
तीव्र आपतकरालीन अव्थराको प्रारम्भिक िरणमरा ववश्वव्यरापी रूपमरा उपययुक्त हनिरी विजराइन िररएको हो। 
यद्वप, वकटहरूमरा समरावेश िररएकरा केही औषवध र विवकत्सरा यन्त्रहरू सबवै सेवटङहरूकरा लरावि उपययुक्त 
नहन सकछन्ख। यी ववश्वव्यरापी प्योिकरा लरावि विजराइन िररएकरा, पयूव्य प्राक िररएकरा र तत्रालीन वि्प्रािकरा 
लरावि तयरारी अव्थरामरा रराम्िएकरा मरानकीकृत आपतकरालीन वकटहरू रएकोले यो अवनवराय्य छ। ववपदको 
समयपयूव्य सेवटङकरा आपयूवत्यहरूको उपलब्धतरा र स्रास्थ्य सयुववधराहरूको क्मतरामरा वनर्यर रहेर सबवै वकटहरू सबवै 
सेवटङहरूमरा आवश्यक नहन सकछ। सराथसराथवै, केही अत्रावश्यक सरामग्रीहरू IARH वकटहरूमरा समरावेश 
िररएको छवै न तर प्मयुि वकटहरू पयूण्य िन्यकरा लरावि ववशेष पररम््थवतहरू अन्ति्यत समपयूरक सरामग्रीहरूको 
रूपमरा अि्यर िन्य सवकन्छ। स्रास्थ्य के्त्र/समयूहमरा र/वरा SRH उप-के्त्र/कराय्य समयूह बवैठकहरूमरा र  आपतकरालीन 
तत्परतराको िरणमरा आपयूवत्यहरूको बरारेमरा छलिल िररनयुपछ्य ।

27 जीवन रक्क मरापदण्ड र के्त्रीय वक्रयराकलरापहरू (केम््रिय आपतकरालीन प्वतवक्रयरा कोष, २०१०) https://cerf.un.org/.
28 “प्स्तरावहरूकरा लरावि मराि्यदश्यनहरू,” USAID, अवप्ल ८ मरा पहँि िररएको, २०१९, https://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/
crisis-response/resources/guidelines-proposals; “ववति व्यव्थराकरा अवसरहरू,” संययुक्त रराज् ववरराि, अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको, https://www.
state.gov/j/prm/funding; “मरानवतरावरादी सहरायतराकरा लरावि ववति व्यव्थरा,” ययुरोवपयन नरािररक सयुरक्रा तथरा मरानवतरावरादी सहरायतरा सञ्रालन, अवप्ल ८, २०१९ मरा 
पहँि िररएको, http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en; अष्ट्र ेवलयराली सरकरारको ववदेशी मरावमलरा तथरा व्यरापरार 
ववरराि (वेबसराइट), अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको, https://dfat.gov.au.
29 Sphere हरातेपयुम्स्तकरा २०१८ (Sphere, २०१८), https://www.spherestandards.org/handbook/.

https://cerf.un.org
https://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/crisis-response/resources/guidelines-proposals
https://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/crisis-response/resources/guidelines-proposals
https://www.state.gov/j/prm/funding
https://www.state.gov/j/prm/funding
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en
https://dfat.gov.au
https://www.spherestandards.org/handbook
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आपतकरालीन अव्थराहरूको अववधमरा जीवन रक्क SRH आपयूवत्यहरूमरा अवरोध पयुग् नवदनकरा लरावि, 
मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरूले ववसृ्तत SRH कराय्यक्रम वनमरा्यणमरा सेवराहरूको ववस्तरारणको अववधमरा मरात्र 
नरएर SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयन रइरहेको आपतकरालीन अव्थराको तीव्र िरणमरा पवन दीघ्यकरालीन 
आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलरालराई ्थरानीय रूपमरा सबल बनराउन महत्त्वपयूण्य हन्छ रने् कयु ररालराई ध्यरानमरा रराखनपछ्य । ववपद 
पररम््थवतहरूमरा लोवजम्स्टकसबिन्ी समस्यराहरू सरामरान् रएपवन, SRH उप-के्त्र/कराय्य समयूह र स्रास्थ्य 
के्त्र/समयूहकरा सराझेदरारहरू ववशेषिरी स्रास्थ्य आपयूवत्यहरूकरा लरावि लोवजम्स्टक्स के्त्र/समयूह र अन् स्रास्थ्य 
सराझेदरारहरूसँि नवजकवै  रहेर कराय्य िनयु्यपछ्य । सबिम्न्त मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरूले लोवजम्स्टक्स योजनराहरूमरा 
मरानवतरावरादी स्रास्थ्य आपयूवत्यहरूको एकीकरण सयुवनवचित िनदे र कयु नवै कयु रराको अरराव र स्टकको कमी हन नवदनकरा 
लरावि समग्र विवकत्सरा आपयूवत्यको िररदमरा आवश्यकतरामरा आधराररत SRH आपयूवत्यहरू समरावेश हन्छन्ख रनी द्युत 
रूपमरा पवहिरान िरी सयुवनवचित िनदे कराय्य िनयु्यपछ्य ।

आपयूवत्य र लोवजम्स्टकहरूबरारे थप जरानकरारीकरा लरावि, कृपयरा २०१८ IAFM को एकराइ ९, 
अध्यराय ४ र IARH वकट म्रानयुअल (२०१९) र संलग् सरामग्रीहरू हेनयु्यहोस्ख।
 

SRH का लातग MISP िवीव्र आपिकालवीन अिसर्ाहरूका लातग मात्र हो?

SRH करा लरावि MISP तीव्र ववपद अव्थराहरूमरा मरात्र लराियूयोग्य हँदवैन। दीघ्यकरालीन ववपवति र पयुनः  प्राम्तिमरा यौन 
तथरा प्जनन स्रास्थ्यको गे्रनरािरा सव्यसम्मवत प्रारुपमरा SRH करा लरावि MISP करा विवकत्सकीय तत्त्वहरू सयुवनवचित 
िनदे, समरान कररेज प्राति िनदे र वतनीहरूलराई दीघ्यकरालीन ववपवतिमरा र पयुनः  प्राम्तिको अववधररमरा  ववसृ्तत 
SRH कराय्यक्रम वनमरा्यणमरा समरावहत  हने रएकराले सेवराहरू करायम रराखे् कयु रराहरू पद्यछन्ख।30 केही दीघ्यकरालीन 
र ववपद पचिरातकरा पररम््थवतहरूमरा, SRH करा लरावि MISP करा प्राथवमकतरा वदइएकरा विवकत्सकीय सेवराहरू 
अवहलेसम्म ्थरावपत रएकरा छवै नन्ख रने् कयु ररामरा ध्यरान वदनयु महत्त्वपयूण्य हन्छ। यस्तो अव्थरामरा, ववद्मरान SRH 
कराय्यक्रम वनलम्बित िनयु्य वरा घटराउनयु हँदवैन तर SRH करा लरावि MISP करा सबवै प्राथवमकतरा सेवराहरू समरावेश िन्य 
तयुरून्तवै सयुधराररएको हनयुपछ्य ।

प्रकोप र विनवि-उन्युख देशहरूमा आपिकालवीन अिसर्ाका लातग ियारवी गन्न
के गन्न सतकनछ?

्थरानीय समयुदरायहरू, वजल्रा तथरा रराज् प्वतवनवधहरू र मरानवतरावरादी, प्कोप र ववकरासकरा वनकरायहरूले 
आपतकरालीन तत्परतरा र आकम्मिक योजनराहरूसवहत स्रास्थ्य आपतकरालीन व्यव्थरापन नीवतहरूमरा SRH 
लराई प्राथवमकतरा वदनयुपछ्य । यी योजनराहरूमरा SRH करा लरावि MISP करा ररावष्ट्र य, ्थरानीय र समयुदरायमरा आधराररत 
स्रास्थ्य करामदरारहरूलराई प्वशक्ण िरराउने; आपतकरालीन अव्थरा पयूव्य र प्रारभिमरा उपलब्ध सेवराहरूको 
मरानवित्र बनराउने प्णराली पवहिरान िनदे; समन्वयन र सञ्रारकरा रणनीवतहरू पवहिरान िनदे; आपतकरालीन मरानव 
संसराधनहरूको योजनरा बनराउने; र SRH करा लरावि MISP आपयूवत्यहरू सञ्य िन्य, व्यवम््थत िन्य, अि्यर िन्य 
र प्िरार िन्यकरा लरावि लोवजम्स्टक योजनराहरूको ववकरास िनदे कयु रराहरू पद्यछन्ख। यी तत्परतराकरा प्यरासहरूमरा 
समथ्यन िनदे संसराधनकरा दयुईवटरा उदराहरण यहरँा छ:

अक्टोबर २००६ मरा वसि्खनी, अष्ट्र ेवलयरामरा आयोवजत रएको नवौ ंववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG बवैठकपवछ 
पयूव्य र दवक्णपयूवथी एवसयरा र प्रावसविकमरा ववपद र ववपद पचिरातकरा अव्थराहरू (SPRINT) मरा यौन तथरा प्जनन 
स्रास्थ्य कराय्यक्रम (SPRINT) पहल अष्ट्र ेवलयन सरकरारको ववति व्यव्थराबराट ववकवसत िररएको वथयो।

30  दीघ्यकरालीन ववपवति र पयुनः  प्राम्तिमरा यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्यको गे्रनरािरा सव्यसम्मवत (Andalusian स्कयू ल अि पम्लिक हेल्थ, UNFPA र WHO), अवप्ल ८, २०१९ 
मरा पहँि िररएको, https://www.who.int/hac/techguidance/pht/reproductive_health_protracted_crises_and_recovery.pdf.

https://www.who.int/hac/techguidance/pht/reproductive_health_protracted_crises_and_recovery.pdf
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 यो पहलको लक्ष्य रनेको मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा बसे् जनसङ्ख ्राकरा लरावि SRH सेवराहरू र जरानकरारीमरा 
पहँि सयुधरानदे हो। यो अवहले यसको तेस्ो िरणमरा छ र वनम्न कयु रराहरू सयुवनवचित िनदे उदे्श्यहरूकरा सराथ दवक्ण र 
दवक्णपयूवथी एवसयरा र प्रावसविकमरा ध्यरान केम््रित िछ्य :
 

 ⊲ नीवत र ववति व्यव्थरा वरातरावरण मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH र अवधकरारहरूको बढ्खदो 
रूपमरा सहयोिी छ;

 ⊲ ववपदको समयमरा SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयनको समन्वय िन्य बढ्खदो ररावष्ट्र य क्मतरा छ; र
 ⊲ ववपदको समयमरा SRH करा लरावि MISP समरायोवित ढंिले करायरा्यम्न्वत िररन्छ।

SPRINT पहल अन्तररा्यवष्ट्र य वनयोवजत पररवरार महरासंघ (IPPF) द्राररा व्यवम््थत िररएको छ र UNFPA, मवहलरा 
शरणराथथी आयोि जस्तरा सराझेदरारहरू र ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG करा अन् सदस्यहरूसँि नवजकवै  
रहेर कराय्य िछ्य । SPRINT पहल र IPPF को मरानवतरावरादी कराय्यबरारे थप जरानकरारीकरा लरावि, कृपयरा www.ippf.
org/our-priorities/humanitarian मरा जरानयुहोस्ख।

तिपदको समयमा RH को लातग IAWG प्रतशषिण साझेदारवी पहल  SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयनमरा 
विवकत्सकीय सेवरा अन्तरहरूलराई सबिोधन िन्य २००६ मरा वनमरा्यण िररएको वथयो। IAWG प्वशक्ण सराझेदरारी 
पहलले आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिबराट ियुणस्तर SRH सेवराहरू प्ररावकरारी रूपमरा समन्वय र िेवलरर 
िन्य र एकीकृत ववसृ्तत SRH सेवराहरूको लरावि प्ररावकरारी योजनरा र करायरा्यन्वयन सञ्रालन िन्य के्त्रीय, ररावष्ट्र य र 
्थरानीय क्मतरा बढराउनकरा लरावि एकीकृत, समरावेशी र व्यरापक प्धिवतमरा ध्यरान केम््रित िछ्य । IAWG प्वशक्ण 
सराझेदरारी पहलबरारे थप जरानकरारीकरा लरावि, कृपय iawg.net मरा जरानयुहोस्ख।

एकाइ 1: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲ SRH करा लरावि MISP करा छ उदे्श्यहरूमरा वनम्न समरावेश छन्ख: SRH करा लरावि MISP को 
करायरा्यन्वयनलराई नेतृत्व िन्य सं्थराको पवहिरान सयुवनवचित िनदे, यौन वहंसरा रोके् र उतिरजीवीहरूकरा 
आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउने, HIV र अन् STIs को सङ्ख क्रमण रोके् र यसको करारणले 
हने वबमरारी र मृत्युदर कम िनदे, अत्रावधक मरातृ तथरा नवजरात वबमरारी र मृत्युदर रोके्, अवनम्छित 
िररा्यव्थराहरू रोके् र ववसृ्तत SRH लराई जवत सक्ो वछटो प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरारमरा समरावहत िनदे 
योजनरा बनराउने हन्ख। SRH करा लरावि MISP करा अन् प्राथवमकतराकरा वक्रयराकलरापहरूमरा करानयूनको 
पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा पहँि समरावेश छ।

 ⊲ SRH करा लरावि MISP मयरा्यदराकरा सराथ जीवन वजउने अवधकरारलराई सयुरवक्त िददै  मृत्यु, वबमरारी र 
अपराङ्गतरा कम िन्यकरा लरावि महत्त्वपयूण्य छ।

 ⊲ मवहलरा, वकशोर-वकशोरीहरू र पयुरूषसवहत ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राहरू आपतकरालीन 
अव्थराको प्रारभिदेम्ि SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको कराय्यक्रम योजनरा र करायरा्यन्वयनमरा संलग् 
छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य सकेको हरेक प्यरास िनयु्यपछ्य । न्यूनतममरा, प्रराववत समयुदरायहरूलराई यौन 
वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि म्लिवनकल स्यराहरार, िर्यवनरोधक र EmONC जस्तरा—सेवराहरू 
िोज्नुकरा लरारहरू—र यी सेवराहरूलराई कसरी र कहरँा प्राति िनदे रने् बरारे सयूवित िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को जरँािसयूिी मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान 
र समन्वयन वनरीक्ण िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

 ⊲ ववपदको समयमरा प्वतवक्रयरा जनराउने सं्थराहरूले दरातराहरूकरा प्स्तरावहरूमरा SRH करा लरावि MISP 
करा वक्रतराकलरापहरूकरा लरावि ववति व्यव्थरा समरावेश िनयु्यपछ्य ।

http://www.ippf.org/our-priorities/humanitarian
http://www.ippf.org/our-priorities/humanitarian
http://iawg.net
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एकाइ 2: स्ास्थ्य षेित्र/समूहले MISP 
को काया्नन्वयन नेिृत्व गन्न एक संसर्ाको 
पतहचान गछ्न  भनवी सयुतनतचिि गनने 
समग्र स्रास्थ्य के्त्र/समयूहको प्वतवक्रयराको ररािको रूपमरा यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम 
प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) को समन्वयन आपतकरालीन अव्थरामरा प्वतवक्रयरा जनराउने प्ते्क वनकरायवरत्र 
बह स्तरहरू सराथसराथवै उप-ररावष्ट्र य, ररावष्ट्र य र अन्तररा्यवष्ट्र य स्तरहरूमरा महत्त्वपयूण्य हन्छ। यी वववरन् स्तरहरू र 
के्त्रहरूसँिको समन्वयन SRH प्वतवक्रयराको प्ररावकराररतरा सयुवनचित िन्यकरा लरावि अत्न्तवै महत्त्वपयूण्य हन सकछ। 
यो वकनरने समन्वयनले ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्रासँि जीवन रक्क SRH सेवराहरूमरा पहँि छ रनी 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि सेवरा िेवलररीमरा अन्तरहरू पवहिरान िन्य र रन्य, ओररल्रावपङ कराय्यक्रम रोक्, वकरालत 
बवलयो बनराउन र मरापदण्ड तथरा उतिरदरावयत्वको एम्प्केसनलराई समथ्यन िन्यमरा मद्त िद्यछ।

प्ते्क मरानवतरावरादी पररम््थवतमरा प्वतवक्रयराको जनराउन सयुरु िरे लितिवै, स्रास्थ्य के्त्र/समयूहले समन्वयन सयुवनवचित 
िन्यकरा लरावि नेतृत्व SRH सं्थराको पवहिरान िनयु्यपछ्य । यो स्रास्थ्य मन्त्ररालय, संययुक्त रराष्ट्र  वनकराय र/वरा ररावष्ट्र य वरा 
अन्तररा्यवष्ट्र य िवैर-सरकरारी सं्थरा (NGO) हन सकछ। यो रयूवमकरा वनवरा्यह िनदे उतृ्ष् क्मतरा रएको रनी पवहिरान 
िररएको नरामरावङ्कत  सं्थराले तयुरून्तवै न्यूनतममरा तीनदेम्ि छ मवहनराको अववधको लरावि पयूण्यकरालीन SRH 
संयोजकलराई समवप्यत िछ्य । SRH संयोजकले स्रास्थ्य सराझेदरारहरूलराई सञ्रालनरात्मक र प्रावववधक सहरायतरा 
उपलब्ध िरराउँछ र SRH को प्राथवमकतरा र SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको प्ररावकरारी प्रावधरान सयुवनवचित 
िन्यकरा लरावि समम्न्वत योजनरालराई सहज बनराउनयुहन्छ। यो व्यम्क्तसँि यो सहरायतरा उपलब्ध िरराउन SRH करा 
लरावि MISP करा सबवै तत्त्व र समन्वयन सीपहरूको पयरा्यति प्रावववधक ज्रान हन महत्त्वपयूण्य हन्छ। 

एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ नेतृत्व SRH वनकराय र SRH संयोजक हनयुको महत्त्व व्यरा्रा िन्य र
 ⊲ SRH संयोजककरा रयूवमकरा र प्कराय्यहरू पवहिरान िन्य।
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SRH का लातग MISP का उदे्श्य र तरियाकलापहरू 

स्ास्थ्य षेित्र/समूहले MISP को काया्नन्वयन नेिृत्व गन्न एक संसर्ाको पतहचान गछ्न  
भनवी सयुतनतचिि गनने। नेिृत्व SRH संसर्ाले:

 ⊲ स्रास्थ्य सेवराहरू प्दरान िनदे सबवै वनकरायहरूलराई प्रावववधक र सञ्रालनरात्मक सहरायतरा प्दरान िन्यकरा 
लरावि SRH संयोजक वनययुक्त िछ्य ;

 ⊲ MISP को करायरा्यन्वयन सयुवनवचित िन्य समम्न्वत कराय्यलराई सहज बनराउनकरा लरावि सबवै सबिम्न्त 
सरोकरारवरालराहरूसँि वनयवमत बवैठकहरू आयोवजत िछ्य ;

 ⊲ MISP करायरा्यन्वयनसँि सबिम्न्त कयु नवै पवन समस्यराको बरारेमरा स्रास्थ्य समयूह, वलङ्गमरा आधराररत 
वहंसरा (GBV), उप- के्त्र/समयूह र/वरा ह्खमन इम्युनोविविवशयन्ी रराइरस (HIV ) ररावष्ट्र य समन्वयन 
बवैठकहरूमरा ररपोट्य िछ्य ;

 ⊲ स्रास्थ्य/GBV/HIV समन्वयन प्वक्रयराहरूसँिवै, ववद्मरान SRH सेवराहरूको प्वतवित्रण र ववशे्षण 
सयुवनवचित िछ्य ;

 ⊲ स्रास्थ्य तथरा लोवजम्स्टक के्त्र/समयूहसँिको सहकराय्यमरा SRH सेवरा र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा बरारे 
जरानकरारी सराझरा िछ्य ; र

 ⊲ SRH सेवराहरूको उपलब्धतरा र ्थरान बरारे समयुदराय सिेत छ रनी सयुवनवचित िछ्य ।

SRH संयोजकका क्रतयाकलापहरू के-के हयुन्?

मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा, स्रास्थ्य के्त्र/समयूहले नेतृत्व SRH सं्थराको पवहिरान िनयु्यपछ्य । नेतृत्व SRH 
सं्थराले त्सपवछ स्रास्थ्य के्त्र/समयूहवरत्र कराय्य िनदे SRH संयोजकलराई करायरा्यन्वयनमरा रराखनपछ्य ।

िलका SRH संयोजकविारा तलइएको सन्भ्नका व्यापक सि्नहरू हुन्:

SRH संयोजक: सन्भ्नका सि्नहरू

SRH संयोजक SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयन िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य के्त्र/समयूह सराझेदरारहरूलराई 
सहरायतरा िन्य र ववसृ्तत SRH सेवराहरूको प्रावधरानकरा लरावि योजनरा बनराउन वजमे्मवरार हनयुहन्छ। SRH 
संयोजकको रयूवमकरा:

 ⊲ स्रास्थ्य, GBV र HIV के्त्र/ समयूह/कराय्यकतरा्यहरूसँि समन्वय, सञ्रार र सहकराय्य िनदे र स्रास्थ्य र 
अन् अन्तर-के्त्रीय समन्वयन बवैठकहरूमरा सवक्रय रूपमरा सहररािी हने, जरानकरारी उपलब्ध िरराउने 
र रणनीवतक तथरा प्रावववधक समस्यरा र सरोकरारहरू उठराउने;

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयनलराई सहज बनराउनकरा लरावि स्रास्थ्य मन्त्ररालय, ्थरानीय र 
अन्तररा्यवष्ट्र य NGO हरू (SRH मरा कराय्य िनदे ववकरासकरा सं्थराहरू सवहत), सबिम्न्त संययुक्त रराष्ट्र  
वनकरायहरू, नरािररक समराजकरा समयूहहरू, अन्तर-के्त्रीय (संरक्ण, GBV र HIV) प्वतवनवधहरू 
र वकशोर-वकशोरी, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू र समवलङ्गी मवहलरा, समवलङ्गी पयुरूष, वद्वलङ्गी, 
तेस्ोवलङ्गी, समवलङ्गी, अन्तरवलङ्गी र अवलङ्गी जस्तरा प्रायः  अवधकरारहीन हने जनसङ्ख ्राहरूबराट 
सरामयुदरावयक प्वतवनवधहरू सवहत सबवै प्मयुि सरोकरारवरालराहरूसँि ररावष्ट्र य र सबिम्न्त उप-ररावष्ट्र य/
के्त्रीय र ्थरानीय स्तरहरूमरा वनयवमत SRH समन्वय बवैठकहरू आयोवजत िनदे; 
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 ⊲ ववसृ्तत SRH सेवरा िेवलररीकरा लरावि SRH करा लरावि MISP को वकरालत, करायरा्यन्वयन र योजनरालराई 
समथ्यन िनदे प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूको आधराररयूत जनसराङ्ख म्िकीय र SRH जरानकरारी जम्मरा िनदे;

 ⊲ वनम्न कयु रराहरू िनदे ररावष्ट्र य र आयोजक-देशकरा नीवत, प्ोटोकल, वनयमन र प्िवलत करानयूहरूकरा 
तत्त्वहरू बरारे जरानकरारी पवहिरा िनदे, बयुझे्न र उपलब्ध िरराउने:

 • प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा लरावि SRH सेवराहरू समथ्यन िनदे र
 • • SRH सेवराहरूमरा बराधराहरू वसज्यनरा िनदे र पहँिमरा प्वतबन् लिराउने;

 ⊲ स्रास्थ्य, GBV र HIV समन्वय प्वक्रयराहरूको सहरायतराले ववद्मरान SRH सेवराहरू (LGBTQIA 
व्यम्क्त र यौन कराय्यमरा संलग् ती व्यम्क्तहरू जस्तरा उप-जनसङ्ख ्राहरूसँि पवहले देम्ि नवै कराम िनदे 
ववशेषीकृत ्थरानीय सेवरा प्दरायकहरू सवहत) को प्वतवित्रण व्यरायराम/ अव्थरा ववशे्षण समथ्यन 
िनदे; SRH कराय्यक्रमकरा आवश्यकतरा, क्मतरा र अन्तरहरू पवहिरान िनदे; र प्ररावकरारी, प्ररावशराली र 
दीघ्यकरालीन SRH सेवराहरूकरा लरावि सबवै सबिम्न्त सरोकरारवरालराहरूसँिको समन्वयनमरा व्यरायरामको 
योजनरा सञ्रालन िनदे;

 ⊲ स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसँिको सहकराय्यमरा फल्राश अपील प्वक्रयरा (केम््रिय आपतकरालीन रराहत कोष 
[CERF] र देशमरा आधराररत संयोवजत कोषहरू) सवहत मरानवतरावरादी योजनरा बनराउने प्वक्रयरा र 
अपीलहरूबराट SRH ववति व्यव्थरा िोज्मरा स्रास्थ्य सराझेदरारहरूलराई सहरायतरा िनदे;

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयनमरा प्रावववधक र सञ्रालनरात्मक मराि्यदश्यनकरा सराथसराथवै SRH करा 
लरावि MISP मरा स्रास्थ्य सराझेदरारहरूलराई ओररएने्सन, अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य 
(IARH) वकटहरू31 र अन् संसराधनहरू उपलब्ध िरराउने; र

 ⊲ IARH वकट र आपयूवत्यहरूको समम्न्वत िररद र ववतरणलराई समथ्यन िनदे, दीघ्यकरालीन, म््थर SRH 
िररद र ववतरण प्णरालीहरूकरा लरावि आपयूवत्यहरू र योजनराको उपरोि बरारे आधराररयूत िराटरा 
सङ्कलनमरा सराझेदरारहरूलराई सहरायतरा िनदे।

SRH संयोजकले वनम्न कराय्यकरा लरावि जरानकरारी प्राति िरी प्योि िन्यकरा लरावि समग्र स्रास्थ्य के्त्र/समयूह 
समन्वयन प्वक्रयराको सन्र्यमरा कराय्य िनयु्यहन्छ:

 ⊲ ियुणस्तर र म््थरतरालराई सहज बनराउन SRH करा लरावि MISP सेवराहरू वनरीक्ण िररएकरा छन्ख रनी 
सयुवनवचित िन्य; सेवराहरू वनरीक्ण िन्य SRH करा लरावि MISP को जरँािसयूिी (पररवशष् B हेनयु्यहोस्ख) 
उपयोि िन्य;

 ⊲ सबवै स्तरहरूको बीिमरा वनयवमत सञ्रार सयुवनवचित िन्य र समग्र स्रास्थ्य समन्वयन प्वक्रयरामरा समराधरान 
आवश्यक पनदे प्मयुि वनष्ष्य र ियुनौतीहरू बरारे ररपोट्य िन्य;

 ⊲ सेवरा िेवलररी िराटरा सङ्कलन िरी लराियू िन्य, िोजहरू ववशे्षण िन्य, सेवरा अन्तरहरूकरा लरावि 
समराधरानहरू पवहिरान िन्य र ववसृ्तत SRH सेवराहरूको प्रावधरानकरा लरावि योजनरा बनराउन;

 ⊲ सहवक्रयतरा, आवश्यकतरा, अन्तर र अवसरहरू पवहिरान िन्यकरा लरावि सबवै सरोकरारवरालराहरूसँि 
बवैठकहरूको योजनरा बनराउने कराय्यलराई सहज बनराउन; र

 ⊲ जवत सक्ो वछटो र आपतकरालीन अव्थरा प्रारभि रएको तीनदेम्ि छ मवहनरावरत्र सेवराग्रराहीमरा 
केम््रित ववसृ्तत SRH सेवराहरूको ्थरापनरालराई समथ्यन िन्य। 

31 ARH वकटहरू बरारे थप जरानकरारीकरा लरावि एकराइ 9 हेनयु्यहोस्ख।
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तकशोर-तकशोरवीहरू

SRH करा लरावि MISP ले सबवै वकशोर-वकशोरीकरा आवश्यकतराहरूलराई सबिोधन निन्य सकछ र SRH करा लरावि 
MISP करायरा्यन्वयन िदरा्य सबवै वकशोर-वकशोरीकरा SRH वसधिरान्तहरू समराववष् िन्य सभिव नहन सकछ। यस्तो 
अव्थरामरा, SRH संयोजकले वकशोर-वकशोरीहरूलराई SRH समन्वयन, पररयोजनरा विजराइन र करायरा्यन्वयनमरा 
अथ्यपयूण्य ढंिले संलग् िरराउनयुपछ्य  र वकशोर-वकशोरीकरा मवैत्रीपयूण्य SRH सेवराहरूको प्रावधरानलराई समथ्यन िनयु्यपछ्य । 
सन्र्य िररनयुपनदे एउटरा मद्तपयूण्य संसराधन रनेको वकशोर-वकशोरी मवैत्रीपयूण्य SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको 
्थरापनरा र प्रावधरानबरारे अवतररक्त मराि्यदश्यनकरा लरावि सेर वद विल्डट्र ेन र UNFPA द्राररा ववकरास िररएको 
मरानवतरावरादी वरातवरणकरा लरावि वकशोर-वकशोरी SRH टयुलवकट हो।32 टयुलवकटबराट वकशोर-वकशोरी मवैत्रीपयूण्य 
SRH सेवराको जरँािसयूिीको अद्राववधक संस्करणकरा लरावि पररवशष् E हेनयु्यहोस्ख।
 

SRH संयोजकको सर्ानलाई तकन प्रार्तमकिा तदई राच्खएको छ?

प्मराणले SRH प्वतवक्रयरा समथ्यन िन्यकरा लरावि उपययुक्त प्रावववधक दक्तरा र समन्वयन वबनरा SRH करा लरावि 
MISP करा महत्त्वपयूण्य सेवराहरूको करायरा्यन्वयनमरा वतनीहरूलराई प्रायः  बेवरास्तरा, कम प्राथवमकतरा वदने वरा छयु ट्टराउने 
िररन्छ रनी देिराउँछ।

SRH काय्न समूहका बैठकहरूमा को सहभागवी हुनयुपछ्न ?

वनयवमत रूपमरा SRH समन्वयन बवैठकहरू आयोजनरा िनदे रनेको SRH संयोजककरा वजमे्मवरारीहरूमधे्य एक 
हो। वनम्न सवहत मरानवतरावरादी स्रास्थ्य प्वतवक्रयराकरा सबिम्न्त कराय्यकतरा्यहरू यी बवैठकहरूमरा सहररािी हनयुपछ्य :

 ⊲ स्रास्थ्य मन्त्ररालय र अन् कयु नवै सबिम्न्त मन्त्ररालय;
 ⊲ ्थरानीय र अन्तररा्यवष्ट्र य ववकरास, मरानवतरावरादी र नरािररक समराज सं्थराहरू र SRH दक्तरा र अनयुरव 
रएकरा नीवज के्त्रकरा कराय्यकतरा्यहरू;

 ⊲ दरातराहरू;
 ⊲ संरक्ण कराय्य समयूह र यसको GBV वजमे्मवरारी के्त्र;
 ⊲ प्रराववत समयुदरायहरूबराट प्वतवनवधहरू; र
 ⊲ संययुक्त रराष््ख जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA), शरणराथथीहरूकरा लरावि संययुक्त रराष्ट्र  उच्राययुक्त (UNHCR), 
संययुक्त रराष्ट्र  बराल कोष (UNICEF), अन्तररा्यवष्ट्र य आप्वरास सं्थरा (IOM), मरानवतरावरादी मरावमलराको 
समन्वयनकरा लरावि संययुक्त रराष्ट्र  करायरा्यलय (UNOCHA) र ववश्व स्रास्थ्य सङ्गठन (WHO) जस्तरा 
संययुक्त रराष्ट्र  वनकरायहरू।

समन्वयन प्वक्रयरामरा सराझेदरारहरूको रूपमरा, वनकरायहरू समग्र स्रास्थ्य के्त्र/समयूह बवैठकहरूमरा छलिल 
िन्यकरा लरावि SRH सँि सबिम्न्त समस्यराहरू उठराउन वजमे्मवरारी छन्ख। 

32  मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा वकशोर-वकशोरीको यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्यको टयुलवकट: मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय 
विल्ड म्रानयुअलको सहयोिी (सेर वद विल्डट्र ेन (Save the Children) र UNFPA, सेपे्बिर २००९),  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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रातट्रि य र उप-रातट्रि य स्रहरूमा SRH समन्वयन

ररावष्ट्र य र उप-ररावष्ट्र य स्तरमरा SRH समन्वयनलराई बयुझ्नकरा लरावि, शरणराथथी पररम््थवतमरा आन्तररक रूपमरा 
वव्थरावपत जनसङ्ख ्राहरूको पररम््थवतमरा समन्वयन प्वक्रयराहरू वरन्-वरन् हन्छन्ख रने् कयु ररालराई यराद रराख् 
महत्त्वपयूण्य हन्छ।

 ⊲ तपराईं शणा्नर्थी पररच्सर्तिमा काम िददै  हनयुहन्छ रने, UNHCR प्वतवक्रयराको समग्र समन्वयनकरा 
लरावि वजमे्मवरार हन्छ।

 ⊲ तपराईं आन्तररक तिसर्ापन पररच्सर्तिमा काम गददै हुनयुहुनछ भने, UNOCHA ‘समयूह पधिवत’ (पृष्ठ 
२६ मरा व्यरा्रा िररएको) प्योि िरेर समग्र समन्वयनकरा लरावि वजमे्मवरार छ।

यी समन्वयनकरा संरिनराहरू सञ्रालनरात्मक रूपमरा वरन् हँदरा, प्ते्क आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा SRH 
करा लरावि MISP करायरा्यन्वयन एउटवै रहन्छ रनी सयुवनवचित िनदे सराझेदरारहरूकरा दरावयत्वहरू यराद रराख् महत्त्वपयूण्य 
हन्छ।

शरणराथथीहरू र आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत जनसङ्ख ्राहरूकरा प्वतवक्रयराहरूकरा समन्वयन प्वक्रयराहरू 
बीिकरा वरन्तराहरू बरारे थप जरानकरारीकरा लरावि, कृपयरा मरानवतरावरादी समन्वयनमरा उतृ्ष् प्वतवक्रयरा वनमरा्यण 
िनदे प्वशक्ण (https://www.buildingabetterresponse.org) हेनयु्यहोस्ख वरा UNOCHA र UNHCR करा 
वेबसराइटहरूमरा जरानयुहोस्ख।
 

    

https://www.buildingabetterresponse.org
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स्ोि: “समयूह पधिवत रनेको के हो?” मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरा, अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको 
https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach.

तिश्वव्यापवी समूह नेिृत्वका संतषिप्त रूपहरू
FAO िराद् तथरा कृवष संिठन

IFRC इन्रनेशनल िेिेरेशन अि रेि क्रस एण्ड रेि वक्रसेन् सपसराइवटज

IOM अन्तररा्यवष्ट्र य आप्वरास सं्थरा

OCHA मरानवतरावरादी मरावमलराको समन्वयन करायरा्यलय

UNAID संययुक्त रराष्ट्र  HIV/AIDS कराय्यक्रम

UNDP संययुक्त रराष्ट्र  ववकरास कराय्यक्रम

UNEP संययुक्त रराष्ट्र  वरातरावरण कराय्यक्रम

UNFPA संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष

UNHCR शरणराथथीहरूकरा लरावि संययुक्त रराष्ट्र  उच्राययुक्त

UNICEF संययुक्त रराष्ट्र  बराल कोष

WFP ववश्व िराद् कराय्यक्रम

WHO ववश्व स्रास्थ्य सङ्गठन

ररावष्ट्र य स्तरमरा नेतृत्व र समन्वयनको वजमे्मवरारी सो के्त्रमरा थप योग्यतरा रएकरा वववरन् वनकरायहरूलराई वदन 
सवकन्छ रने् कयु ररामरा ध्यरान वदनयुहोस्ख।

https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
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SRH संयोजकलाई कस्ो सहायिा आिश्यक पछ्न ?

SRH संयोजकलराई वनम्न कयु रराहरूमरा प्शरासन, सञ्रार र लोवजम्स्टक कम्यिरारीद्राररा सहरायतरा िररनयुपछ्य :

 ⊲ SRH समन्वयन बवैठकहरूको प्बन् वमलराउनकरा लरावि मद्त िन्य;
 ⊲ मतहला, तकशोर-तकशोरवी, LGBTQIA व्यम्क्त, अपराङ्गतरा रएकरा मरावनस र ववपवतिबराट प्रराववत अन् 
सरामयुदरावयक सदस्यहरूको प्वतवनवधत्व िनदे नेटवक्य  र सं्थराहरू सवहत ्थरानीय नरािररक समराजकरा 
समयूहहरूको अथ्यपयूण्य समरावेशन पवहिरान र सयुवनवचित िन्य;

 ⊲ बवैठकको वमनेट करायम रराख् र पोस्ट िन्य;
 ⊲ पररम््थवतमयूलक अद्राववधक, प्वशक्ण र सबिम्न्त संसराधनरू सराझरा िन्य; र
 ⊲ SRH आपयूवत्यहरू अि्यर, रण्डरार र ववतरण िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य र लोवजम्स्टक के्त्र/समयूहसँि कराय्य 
िन्य।

SRH संयोजक र अन्करा लरावि SRH करा लरावि MISP सँि सबिम्न्त उपयोिी संसराधनहरू iawg.net मरा िेलरा 
परान्य सवकन्छ।

सबल र सफल SRH समन्वयन बैठक िा काय्न समूहहरूका केहवी तिशेषिाहरू 
के-के हुन्?

सबल र सफल SRH समन्वयन बैठक िा काय्न समूहहरू:

 ⊲ सन्र्यकरा शत्यहरू (SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयन र वनमरा्यणमरा केम््रित) मरा सहमवत 
जनराएकरा छन्ख;

 ⊲ सयुसच्जिि छन् र SRH करा लरावि MISP को सेवरा करेज सयुवनवचित िन्य रणनीवतक योजनरा र समस्यरा 
समराधरानकरा लरावि प्योि िररन्छ;

 ⊲ समन्वयन प्यरासको नेतृत्व वरा सह-नेतृत्वमरा स्रास्थ्य मन्त्ररालयको सवक्रय संलग्तरा छ;
 ⊲ सबवै सरोकरारवरालराकरा लरावि ववज्रावपत छन्ख र सबवै सबिम्न्त वनकराय र प्रराववत समयुदरायकरा 
सदस्यहरूकरा लरावि ियुलरा छन्ख जसमरा प्रायः  अवधकरारहीन हने जनसङ्ख ्राहरू (उदराहरण, वकशोर-
वकशोरीहरू, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्त, LGBTQIA व्यम्क्तहरू) बराट प्वतवनवधत्व समरावेश छ;

 ⊲ पहँियोग्य ्थरानमरा वनयवमत आधरारमरा आयोवजत िररन्छ—सरामरान्तयरा आपतकरालीन अव्थराको 
प्रारभिमरा हतिराको एक पटक; र

 ⊲ समय प्ररावशराली छन्ख र SRH करा लरावि MISP वक्रयराकलरापहरूको उवित र ववसृ्तत कररेज 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि कराय्य-उन्मयुि कराय्यसयूिी आधराररत छन्ख।

बैठकहरूको सहजवीकरण:

 ⊲ बरराबर सहररावितरा, प्ररावकरारी सयुनराइ र वटपोट लेिनलराई समथ्यन िनयु्यपछ्य ;
 ⊲ बवैठक पवछ वमनेटको ववतरणको मराध्यमद्राररा सयुदृढ हनयुपछ्य ; बवैठकको वमनेट मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरा 
वेबसराइट (humanitarianresponse.info), मरा पवन पोस्ट िररएको हनयुपछ्य  र SRH संयोजकले 
प्मयुि बयुँदराहरू स्रास्थ्य समयूह अव्थराकरा ररपोट्यहरू (सराइटट्र ेप्स) मरा समरावेश िररएको छ र स्रास्थ्य 
के्त्र/समयूहको योिदरानको ररािको रूपमरा यसकरा सराइटट्र ेप्सकरा लरावि UNOCHA मरा सञ्रार िररएको 
छ रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य ;

http://iawg.net
http://humanitarianresponse.info
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 ⊲ प्ते्क बवैठकको सयुरुवरातमरा कराय्य समयूहकरा लरावि SRH करा लरावि MISP र कराय्य योजनरालराई समीक्रा 
िरेर नयरँा वनकरायहरू र कम्यिरारीको पररक्रमणलराई समरायोवजत िनयु्यपछ्य ; वववरन् सं्थराहरूले SRH 
करा लरावि MISP वकरालत परानरा र सराररंाश (“संवक्ति रूप” पवन रवनन्छ) (पररवशष्हरू E र F) को 
ववतरण र समीक्रा िन्य बवैठककको सयुरुवरातमरा नेतृत्व वलन सकछन्ख।

SRH समन्वयलाई िवीव्र/दवीर्नकालवीन तिपदको समय पचिाि कसरवी कायम राख्न 
सतकनछ?

अन्तररा्यवष्ट्र य SRH संयोजकहरूले आफनो कराय्यको प्रारभिमरा स्रास्थ्य मन्त्ररालयलराई सवक्रय रूपमरा संलग् िरराउनयुपछ्य  
वरा समन्वयनको प्यरासलराई नेतृत्व वरा सह-नेतृत्व िन्यकरा लरावि ्थरानीय कराउन्रपराट्यलराई पवहिरान िनयु्यपछ्य । यसले 
कयु नवै पवन कम्यिरारी टन्यओररको अववधमरा सहज परारिमनलराई सयुवनवचित िनदे छ जयुन SRH समन्वयन ग्रहण िन्य 
स्रास्थ्य मन्त्ररालयको लरावि लक्ष्य रराखदरा हन्छ।

सन् २०१५ को भूकम्प(हरू) पतछको नेपाल: SRH का लातग
MISP को ित्परिा र समन्वयन

नेपरालमरा सन्ख २०१५ को रयूकम्(हरू) रन्रा अिरावि, सरकरार र सराझेदरारहरू वमलेर SRH मरा प्वतबधितरा र 
लिरानीहरू िरेकरा वथए र IARH वकटहरूको समन्वयन र पयूव्य-्थरापन सवहतकरा तत्परतरा वक्रयराकलरापहरूमरा 
SRH करा लरावि MISP लराई समरावेश िररएको वथयो। ववनराशकरारी रयूकम् िएको दयुई वदनवरत्र, स्रास्थ्य 
समयूहअन्ति्यत कराठमराण्डौमंरा SRH समन्वयन प्वक्रयरा प्रारभि िररएको वथयो।33 यो प्यरास स्रास्थ्य सेवरा 
ववरराि, पराररवराररक स्रास्थ्य ववरराि र UNFPA को नेतृत्वमरा िररएको वथयो।

दरातराको सहरायतरालराई सिलतरापयूव्यक सयुरवक्त िन्य र प्रराववत समयुदरायहरूमरा पयुग्करा लरावि सराझेदरारहरूबीि 
तयुरून्तवै नेतृत्व र सहकराय्य िठन रयो। ररावष्ट्र य तहमरा, नेपरालले RH उप-समयूहको रूपमरा यसको SRH 
कराय्य समयूहलराई वनययुक्त िरयो। कराठमरािौमंरा बवैठकहरू द्युत िवतमरा सयुरु हने िबर आएको वथयो; 
स्रास्थ्य सेवरा ववरराि, संययुक्त रराष्ट्र  वनकराय, ्थरानीय र अन्तररा्यवष्ट्र य NGO र वकशोर-वकशोरीहरू सवहत 
प्मयुि सरोकरारवरालराहरू RH उप-समयूह समन्वयन बवैठकहरूमरा संलग् वथए। ग्ररावमण के्त्रहरूमरा, वजल्रा 
जनस्रास्थ्य करायरा्यलयले अ्थरायी अस्पतराराल, िवतशील RH वशववर र आपयूवत्य ववतरण प्वक्रयराहरू ्थरापनरा 
िनदे सवहत प्वतवक्रयरा प्यरासहरूलराई नेतृत्व िरयो जसले िदरा्य SRH करा लरावि MISP लराई थप ग्ररावमण र 
ररमोट समयुदरायहरूमरा पयुगे् प्यरासहरूमरा समरावहत हन अनयुमवत वमल्ो।

33 Myers, et al., “न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज करायरा्यन्वयन िन्यमरा सहजकतरा्य र अवरोधहरू।”
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SRH का लातग MISP लाई तिश्वव्यापवी प्रतरियाहरूले कस्ो नवीति र प्रातितधक 
सहायिा उपलब्ध गराउँछ?

ववश्वव्यरापी स्ास्थ्य समूह: WHO को नेतृत्वमरा रहेको ववश्वब्रापी स्रास्थ्य समयूहमरा ररावष्ट्र य तहकरा लिरि 
७०० जनरा सराझेदरार सम्म्मवलत छन्ख जसमधे्य ५५ जनरा ववश्वव्यरापी तहमरा रणनीवतक रूपमरा संलग् छन्ख। यी 
सं्थराहरूले ववपद पररम््थवतहरूमरा SRH करा लरावि सवहत पयूवरा्यनयुमरानयोग्य र उतिरदरायी स्रास्थ्य कराय्य सयुवनवचित 
िन्य सहकरायरा्यत्मक रूपमरा कराय्य िछ्य न्ख।34 शरणराथथी ववपदकरा लरावि, UNHCR SRH करा लरावि सवहत नेतृत्व 
समन्वय वनकराय हो।

ववपदको समयमरा RH को लातग IAWG: ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG ववैववध्यपयूण्य, उच् 
रूपमरा सहयोिपयूण्य िठबन्न हो जसले द्न्द् र प्राकृवतक प्कोपबराट प्रराववत मरावनसकरा लरावि ियुणस्तर 
SRH सेवराहरूमरा पहँि ववस्तरार िन्य र बवलयो बनराउन कराय्य िछ्य । समयूह संययुक्त रराष्ट्र करा वनकरायहरू र िवैर-
सरकरारी मरानवतरावरादी, ववकरास, अनयुसन्रान र वकरालत सं्थराहरूको समरावेशीमरा १९ जनरा सदस्यको सञ्रालन 
सवमवतको नेतृत्वमरा छ। २०१८ मरा ४५० एजेन्ीहरूबराट २८०० रन्रा बढी व्यम्क्तित सदस्यहरूसँि, समयूहले 
अध्यवरावष्यक बवैठकहरू (२०१७ को अनयुसरार) मराि्य त सदस्यहरूसँि सहकराय्य िद्यछ जहरँा ्थरानीय र अन्तररा्यवष्ट्र य 
सराझेदरारहरूले वक्रयराकलराप र संसराधनहरू सराझरा िछ्य न्ख, सहयोिपयूण्य प्यरासहरू आरभि िछ्य न्ख र सबिोधन 
िररनयुपनदे के्त्रमरा समस्यराहरूलराई ववशे्षण िछ्य न्ख।35 ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG मरा १२ सवक्रय 
उप-कराय्यरत समयूहहरू वथए जसको मराध्यमबराट सदस्यहरूले महत्त्वपयूण्य SRH शीष्यकहरू सबिोधन िछ्य न्ख। 
उप-कराय्यरत समयूहहरूले आफनवै सन्र्यकरा सत्यहरू ववकरास िनदे िछ्य न्ख, जयुन वरावष्यक रूपमरा अद्राववधक 
िररन्छ। SRH करा लरावि MISP उप-कराय्यरत समयूह आफनरा सन्र्यकरा सत्यहरू सबिोधन िन्य, िोजहरू सराझरा 
िन्य र सयुधरारकरा के्त्रहरू पवहिरान िन्यकरा लरावि टेवलकने्रेन्को मराध्यमद्राररा वनयमवत रूपमरा बवैठक ब्छ। 
यी बवैठकहरू र सन्र्यकरा सत्यहरूबराट करायरा्यम्न्वत कराय्यहरूबराट प्राति रएकरा िोजहरूले नयरँा आपतकरालीन 
अव्थराहरूमरा थप समन्वय र प्ररावकरारी SRH करा लरावि MISP प्वतवक्रयराको समथ्यन िछ्य न्ख। यो ववश्वव्यरापी 
तहको कराय्यले के्त्रकरा वक्रयराकलरापहरूलराई कसरी समथ्यन िन्य सकछ रने् कयु रराको उदराहरण हो। ववपदको 
समयमरा RH को  लरावि IAWG मरा सरामेल हनेबरारे थप वववरणहरूकरा लरावि, कृपयरा iawg.net कृपयरा। 

लोतजच्टिक्स समूह: ववश्व िराद् कराय्यक्रम (WEP) को नेतृत्वमरा रहेको लोवजम्स्टक्स समयूहले वक्रयराशील वनण्यय-
वनमरा्यणको समथ्यन िन्य र मरानवतरावरादी आपतकरालीन प्वतवक्रयराको पयूवरा्यनयुमरानीयतरा, सरामवयकतरा र कयु शलतरा 
सयुधरान्यकरा लरावि समन्वयन र सयूिनरा व्यव्थरापन उपलब्ध िरराउँछ। आवश्यक हँदरा, लोवजम्स्टक्स समयूहले  सरामरान् 
लोवजम्स्टक्स सेवराहरूमरा पहँिलराई पवन सहज बनराउँछ।

GBV तजमे्िारवी षेित्र (GBV AoR): UNFPA को नेतृत्वमरा रहेको GBV वजमे्मवरारी के्त्रले मरानवतरावरादी सन्र्यमरा 
NGO, संययुक्त रराष्ट्र  वनकराय, शवैवक्क र अन्लराई जीवन रक्कने, पयूवरा्यनयुमरानीयतरा, उतिरदरायी र प्ररावकरारी GBV 
रोकथराम, जोम्िम न्यूनीकरण र प्वतवक्रयरा सयुवनवचित िनदे सराझरा उदे्श्यअन्ति्यत एकसराथ ल्राउँछ। यसले मरानवतरावरादी 
आपतकरालीन अव्थराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउनको लरावि प्णराली व्यरापक तत्परतरा र प्रावववधक क्मतरालराई सयुदृढ 
बनराउनकरा लरावि पवन कराम िछ्य । GBV वजमे्मवरारी के्त्र ववश्वव्यरापी संरक्ण समयूहवरत्र पछ्य ।लिसटर वरत्र ब्छ।36

 

34 ववश्वव्यरापी स्रास्थ्य समयूहको वेबसराइट http://www.who.int/hac/global_health_cluster मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।
35 IAWG बवैठकहरूकरा बरारेमरा थप जरानकरारी  http://iawg.net/event_type/annual-meeting. मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।
36 “हरामी के िछछौं” वलङ्गमरा आधराररत वहंसरा AoR (वेबसराइट), जयुन १९, २०१९ मरा पहँि िररएको,  http://gbvaor.net.

http://iawg.net
http://iawg.net/event_type/annual-meeting
http://gbvaor.net
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जोि्ननमा SRH का लातग MISP काय्नन्वयन गनयु्नको
िास्तिकिाc

मराि्य २०२१ मरा, वसररयरामरा नरािररक अशराम्न्तको करारण जोि्यनसवहत वछमेकी देशहरूमरा बसे् वसररयरा 
वनवरासीहरूको सरामयूवहक परालरायन रयो।37 रराहत वनकरायहरूले मरातृत्व, नवजरात वशशयु र िर्यपतन-पचिरातको 
स्यराहरार; HIV रोकथराम र उपिरार; र पररवरार वनयोजनबरारे जोि्यन स्रास्थ्य मन्त्ररालयकरा मराि्यवनददेशनहरूमरा 
वनर्यर रहेर मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरामरा शरणराथथीहरूकरा SRH आवश्यकतराहरू िम्ण्डत िररएकरा वथए रनी 
सयुवनवचित िरेकरा छन्ख।

सन्ख २०१३ मरा, SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको संययुक्त मयूल्राङ्कन मवहलरा शरणराथथी आयोि, UNFPA 
र रोि वनयन्त्रण तथरा रोकथराम के्रिहरूद्राररा ववपवतिबराट प्रराववत पररम््थवतहरूमरा RH को ववश्वव्यरापी 
मयूल्राङ्कनको ररािको रूपमरा जराटरारी शरणराथथी वशववर र इरवबि, जोि्यनको सहरी के्त्रमरा वसररयराली 
शरणराथथीहरूकरा लरावि MISP करायरा्यन्वयनको म््थवत वनधरा्यरण िन्य आयोवजत िररएको वथयो। नेतृत्व स्रास्थ्य 
वनकरायहरूले ववति व्यव्थरा र आपयूवत्यहरू सयुरवक्त िरेर र RH के्रि वबन्द, सेवरा र समन्वयन प्वक्रयराहरू 
्थरावपत िरेर MISP लराई सबिोधन िरेको कयु ररा नवतजराहरूबराट ियुलरासरा रयो।

UNFPA ले जराटरारीमरा ववशेषिरी वशववर वरत्रकरा शरणराथथीहरूलराई केम््रित िनदे सरातिरावहक समन्वयन 
बवैठकहरू आयोवजत िरयो र अम्मरान, जोि्यनमरा शरणराथथीको आिमन र समग्र रूपमरा ववपदमरा केम््रित 
हने मरावसक बवैठकहरू आयोवजत िरयो। यद्वप, अवधकरंाश शरणराथथीहरू उपम््थत रएकरा इरवबि र अन् 
सहरी के्त्रहरूमरा समन्वयनको कमी रइरहेको वथयो। सयुरवक्त रित दरानसवहत मरातृ तथरा नवजरात स्रास्थ्य 
सेवराहरू सहरी के्त्रहरूमरा कराय्यशील वथए। यो जोि्यनमरा मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको पयूव्य-अवम््थत तहको 
स्यराहरारले िदरा्य सभिव रएको वथयो।

ियुनौती यो वथयो वक सहरी के्त्रहरूमरा रराम्िएकरा शरणराथथीहरू जराटरारी वशववरमरा रराम्िएकरा ती शरणराथथीहरू 
जस्तवै दृश्यवरान वथएनन्ख जसले िदरा्य उनीहरू बढी असयुरवक्त रए। उदराहरणकरा लरावि, उनीहरूलराई उपलब्ध 
रएको सेवराको प्करार र ्थरानबरारे जरानकरारीको कमी वथयो। जराटरारीमरा, के्त्रीय सराझेदरारहरूले उन्त मरातृ 
तथरा नवजरात स्यराहरार प्स्तराव िरे तर यौन वहंसराको रोकथराम र उतिरजीवीकरा लरावि विवकत्सकीय स्यराहरारको 
प्रावधरानमरा अन्तरहरू वथए। यो यौन वहंसरा रोके् र त्समरा प्वतवक्रयरा जनराउने स्रास्थ्य प्दरायकहरूको 
ध्यरानराकष्यणको कमीले रएको हो रनी वविरार िररएको वथयो।

समग्रमरा, के्त्रीय तहको प्वतवक्रयरामरा SRH करा लरावि MISP को बढ्खदो सिेतनरा रएको कयु ररा यो मयूल्राङ्कनबराट 
ियुलरासरा रयो। यसले सहरी के्त्रमरा कराय्य िनदे ियुनौतीहरू र ववपवतिबराट प्रराववत सबवै मरावनससँि सेवराहरूको 
ज्रान र पहँि छ रनी सयुवनवचित िनयु्यको महत्त्वलराई दशरा्यएको पवन छ।

37 Krause, et al., “वसररयराली शरणराथथीहरूकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्य सेवराहरू।”
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एकाइ 2: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲  SRH प्वतवक्रयराको समथ्यन िन्य उवित प्रावववधक दक्तरा र सरोकरारवरालराको समन्वयन वबनरा, SRH 
करा लरावि MISP करा महत्त्वपयूण्य, जीवन रक्क सेवराहरूलराई प्रायः  बेवरास्तरा िररने र मध्यवतथीहरूलराई 
छयु ट्टराउने वरा कम प्राथवमकतरा वदने रएकोले नेतृत्व SRH वनकराय र SRH संयोजक हन महत्त्वपयूण्य 
हन्छ। यसले प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूकरा लरावि जीवन जोम्िममरा परानदे िरालकरा पररणरामहरू 
वनम्त्राउन सकछ।

 ⊲ SRH नेतृत्व वनकरायको सहरायतरामरा SRH संयोजकको रयूवमकरा रनेको वक्रयराशील र प्रावववधक 
सहरायतरा उपलब्ध िरराउने, सबवै सबिम्न्त सरोकरारवरालराहरूसँि वनयवमत बवैठकहरू आयोवजत िनदे, 
SRH सेवरा र सरामग्रीहरूको उपलब्धतराबरारे जरानकरारी सराझरा िनदे, SRH सेवराहरूको बरारेमरा समयुदराय 
सिेत छ रनी सयुवनवचित िनदे, आपयूवत्यहरूकरा लरावि स्रास्थ्य तथरा लोवजम्स्टक्स के्त्र/समयूहसँि कराय्य िनदे 
र स्रास्थ्य/GBV/HIV समन्वयन प्वक्रयराहरूको मद्तले ववद्मरान SRH सेवराहरू र SRH करा लरावि 
MISP करायरा्यन्वयनसँि सबिम्न्त अन्तर र ियुनौतीहरूको प्वतवित्रण र ववशे्षण िनदे हो।

 ⊲ मरानवतरावरादी स्रास्थ्य प्वतवक्रयराकरा सबवै सबिम्न्त कराय्यकतरा्यहरू SRH समन्वयन बवैठकहरू (स्रास्थ्य 
मन्त्ररालय, अन्तररा्यवष्ट्र य NGO, नरािररक समराज सं्थराहरू, SRH मरा कराम िनदे नीवज के्त्र, संरक्ण 
कराय्य समयूह —GBV वजमे्मवरारी के्त्र सवहत— प्रराववत समयुदरायहरूबराट प्वतवनवधहरू र संययुक्त रराष्ट्र  
वनकरायहरू) मरा सहररािी हनयुपछ्य । 
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चयुनौिवी र समाधानहरू

चयुनौिवीहरू समाधानहरू
कवहलेकराही ँमरानवतरावरादी 
कराय्यकतरा्यहरूमरा SRH को 
बयुझराइ र/वरा प्राथवमकतराको 
कमीले समग्र स्रास्थ्य 
प्वतवक्रयरामरा
SRH करा लरावि MISP को 
करायरा्यन्वयन कवठन बनराउन 
सकछ। SRH र SRH करा 
लरावि MISP लराई उपययुक्त 
रूपमरा प्राथवमकतरा वदइएको 
र समरावहत िररएको छ रनी 
कसरी सयुवनवचित िनदे?

SRH को लरावि MISP The Sphere Handbook, CERF जीवन रक्क 
मरापदण्ड, मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि 
अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल र स्रास्थ्य समयूह मराि्यदश्यकमरा प्वतवबम्बित 
स्ीकराय्य अन्तररा्यवष्ट्र य न्यूनतम मरानक हो रनी महत्त्व वदने।

SRH करा लरावि MISP दयू र अध्ययन मोड्युल पयूररा िन्य र SRH करा लरावि 
MISP वकरालत र सराररंाश परानराहरू (पररवशष्हरू C र E) जस्तरा सबिम्न्त 
संसराधनहरू सराझरा िन्य मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरामरा समरावेश रएकरा सबवै 
प्रावववधक र व्यव्थरापकीय कम्यिरारीलराई प्ोत्सराहन िनदे।

तत्परतराकरा प्यरासहरूको ररािको रूपमरा SRH करा लरावि MISP करा जीवन 
रक्क SRH सेवराहरूबरारे प्वशक्णहरू सञ्रालन िनदे र सभिव रएमरा, 
आपतकरालीन अव्थरा अवघ स्रास्थ्य मन्त्ररालय र अन् सबिम्न्त सरकरारी 
सं्थराहरूसँि सहकराय्य िनदे।

SRH करा लरावि MISP आपतकरालीन तत्परतराको मयूल्राङ्कन िनदे।

आपतकरालीन अव्थराको 
सयुरुवरातमरा, UNFPA र SRH 
ववज् वनकरायहरू अझवैपवन 
के्त्रमरा वक्रयराशील नहन 
सकछन्ख। सयुरक्रा िरराब हन 
सकछ र कम्यिरारीको क्मतरा 
कमजोर हन सकछ। यस्तो 
पररम््थवतमरा, वनकरायले SRH 
लराई सबिोधन िन्यकरा लरावि के 
िन्य सकछ?

तपराईंको वनकराय स्रास्थ्य प्वतवक्रयरामरा संलग् छ रने, यसले SRH करा 
लरावि MISP लराई  यसको कराय्यक्रममरा समरावेश िररएको छ रनी सयुवनवचित 
िनयु्यपछ्य । तपराईंको वनकराय वरा अकको वनकराय SRH करा लरावि MISP को 
करायरा्यन्वयनलराई सहज बनराउनकरा लरावि SRH मरा नेतृत्व िन्य र वनयवमत 
SRH कराय्यरत समयूहकरा बवैठकहरू ्थरावपत िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूहमरा 
स्यंसेवी िन्य सकछ।

तपराईंको वनकरायले SRH करा लरावि MISP द्राररा वसिराररस िररएकरा 
सबवै वक्रयराकलरापहरू उपलब्ध िरराउन सक्वैन रने, अन् स्रास्थ्य/SRH 
कराय्यकतरा्यहरूको क्मतरालराई मयूल्राङ्ख न िनयु्यहोस्ख र तपराईंको वनकरायले 
उपलब्ध िरराउन नसकेकरा सेवराहरूकरा लरावि प्ररावकरारी वसिराररस 
प्णराली ्थरावपत िनयु्यहोस्ख।

SRH समन्वयनको प्यरासलराई 
नेतृत्व वरा सह-नेतृत्व िन्यकरा 
लरावि ्थरानीय प्वतरूपलराई 
कसरी पवहिरान िन्य सवकन्छ?

क्मतरा रएमरा, स्रास्थ्य मन्त्ररालयले समन्वयनको प्यरासलराई नेतृत्व वरा सह-
नेतृत्व िनयु्यपछ्य । स्रास्थ्य मन्त्ररालयले ववद्मरान ्थरानीय सं्थरा र वतनीहरूकरा 
क्मतराहरूमरा सयुझराव वदन सकछ। समन्वयनको प्यरासलराई नेतृत्व वरा सह-
नेतृत्व िन्यकरा लरावि उमे्मदवरारहरू पवहिरान िन्य SRH कराय्यक्रम करायरा्यन्वयन 
िनदे ववद्मरान ्थरानीय कराय्यकतरा्यहरूको
प्वतवित्रण िनयु्यहोस्ख।
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अवधकरारहीन रएकरा 
जनसङ्ख ्राहरूलराई 
समन्वयन पहलहरूमरा
कसरी समरावेश िन्य
सवकन्छ?

SRH कराय्यरत समयूहको मद्तले ् थरानीय वकशोर-वकशोरी, मवहलरा, अपराङ्गतरा 
रएकरा व्यम्क्त र LGBTQIA र ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राको मराझबराट 
प्रायः  अवधकरारहीन िरराइने समयूहहरूकरा प्वतवनवधहरूलराई पवहिरान 
िनयु्यहोस्ख। SRH कराय्यरत समयूहकरा बवैठकहरूमरा प्वतवनवधत्वकरा लरावि यी 
नेतृत्वकतरा्यहरूलराई वनमन्त्रणरा वदनयुहोस्ख।

SRH करा लरावि MISP को 
बरारेमरा कवहल्वै पवन नसयुनेकरा 
SRH कराय्यरत समयूहकरा 
सदस्यहरूकरा लरावि के िन्य 
सवकन्छ?

SRH कराय्यरत समयूहकरा बवैठकहरूको प्रारम्भिक हतिरामरा र मवहनरामरा, 
SRH करा लरावि MISP को बरारेमरा संवक्ति अवरमयुिीकरण प्स्तयुत िरेर सयुरु 
िनयु्यहोस्ख। SRH करा लरावि MISP को सराररंाश (“संवक्त रूप” पवन रवनन्छ) 
सराझरा िनयु्यहोस्ख र SRH को कराय्यरत समयूहको समग्र उदे्श्य रनेको लरावि 
ववपवतिबराट प्रराववत सबवै जनसङ्ख ्राहरूमरा SRH करा लरावि MISP 
पयूण्यरूपमरा पहँियोग्य छ रनी सयुवनवचित िन्य सहकरायरा्यत्मक रूपमरा कराय्य 
िनदे हो। रनी व्यरा्रा िनयु्यहोस्ख। SRH कराय्यरत समयूहकरा बवैठकहरूमरा 
सरामेल हने कम्यिरारी र नयरँा वनकरायहरूको उच् पररक्रमण रएमरा, प्ते्क 
बवैठकको सयुरुवरातमरा SRH करा लरावि MISP लराई र कराय्यरत समयूहको लरावि 
कराय्य योजनरालराई समीक्रा िनयु्यहोस्ख।
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SRH का लातग MISP तनरवीषिणको 
जाँचसूचवी: समन्वयन
तलको SRH करा लरावि MISP वनरीक्ण जरँािसयूिी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान वनरीक्ण 
िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

1. SRH नेिृत्व तनकाय र SRH संयोजक
हो होइन

1.1 नेतृत्व SRH वनकरायको पवहिरान िररयो र SRH संयोजक स्रास्थ्य के्त्र/समयूहमरा 
कराय्य िरररहेको छ

नेतृत्व वनकराय

SRH संयोजक

1.2 SRH सरोकरारवरालरा बवैठकहरू ्थरावपत िररयो र वनयवमत रूपमरा बवैठक रइरहेको छ38 हो होइन

ररावष्ट्र य (मरावसक)

उप-ररावष्ट्र य/वजल्रा (अधि्य-सरातिरावहक)

्थरानीय (सरातिरावहक)

1.3 सबिम्न्त सरोकरारवरालराहरूSRH कराय्यरत समयूहकरा बवैठकहरूमरा नेतृत्व िछ्य न्ख/सहररािी हन्छन्ख हो होइन

स्रास्थ्य मन्त्ररालय

UNFPA र अन् सबिम्न्त संययुक्त रराष्ट्र  वनकरायहरू

अन्तररा्यवष्ट्र य NGOs

्थरानीय NGOs

सयुरक्रा/GBV

HIV

अवधकरारहीन रएकरा (वकशोर-वकशोरी, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू, LGBTQIA मरावनसहरू) 
सवहत नरािररक समराज सं्थराहरू

1.4 स्रास्थ्य/सयुरक्रा/GBV/के्त्र/समयूह र ररावष्ट्र य HIV कराय्यक्रमकरा इनपयुटहरूको
सहरायतराले ववद्मरान SRH सेवराहरूको प्वतवित्रण र पयुनरीक्ण सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख

2. जनसातङ््कवीय
2.1 जम्मरा जनसङ्ख ्रा

2.2 प्जनन हने उमेरकरा (१५–४९ उमेर, २५% जनसङ्ख ्रामरा अनयुमरान िररएको) 
मवहलराहरूको सङ्ख ्रा

2.3 यौन कराय्यमरा सवक्रय पयुरुषहरू (२०% जनसङ्ख ्रामरा अनयुमरान िररएको) को
सङ्ख ्रा

2.4 अपररपक् जन्म दर (ररावष्ट्र य आयोजक र/वरा प्रराववत जनसङ्ख ्रा, ४%
जनसङ्ख ्रामरा अनयुमरान िररएको)

38 बवैठकहरू ववपदको अव्थरा प्रारभि रएदेम्ि नवै थप बरारबिरार रूपमरा हने िछ्य न्ख।
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सामग्वीहरू र आपूति्नहरू

SRH का लातग MISP काया्नन्वयनलाई समन्वय गन्नका लातग के-कस्ा 
आपूति्नहरू आिश्यक हुनछन्?

IARH तकटहरू (२०१९)

नोट: IARH वकटहरू सन्र्य वववशष् र व्यरापक होइनन्ख। सं्थराहरू IARH वकटहरूकवै  ररमरा पनयु्यहँदवैन र सभिव 
रएसम्म वछटो SRH आपयूवत्यहरूको िररदलराई आफनरा वनयवमत स्रास्थ्य िररद प्णरालीहरूमरा समरावहत िनदे 
योजनरा बनराउनयुपछ्य । यसले आपयूवत्यहरूको वनरन्तरतरालराई मरात्र सयुवनवचित िददैन, यसले MISP देम्ि व्यरापक 
स्यराहरारबराट SRH सेवराहरूको ववस्तरारलराई पवन सक्म िरराउने छ।

पूरक सामग्वीहरू

MISP को पवहलो उदे्श्यमरा यससँि सबिम्न्त IARH वकट पददैन। यद्वप, त्हरँा प्शरासन र प्वशक्ण पयूरक सरामग्री 
वकट उपलब्ध छ जयुन प्शरासवनक आपयूवत्यहरू ररावष्ट्र वरत्र िररद िन्य नसवकँदरा मरात्र िररद िररनयुपछ्य ।

सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायककरा क्मतराहरूकरा अनयुसरार पयूरक सरामग्रीहरू अि्यर िन्य सवकन्छ। 
२०२० मरा UNFPA बराट पयूरक सरामग्रीहरू उपलब्ध हने छन्ख।

सेिा िेतलभरवी
स्र

िस्यु पूरक हुन

समन्वयन वकट ० प्शरासन र प्वशक्ण सबवै वकटहरू
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एकाइ 2 प्रश्नोत्तर: SRH का लातग MISP को समन्वयन

1. नेतृत्व SRH वनकरायले SRH को प्राथवमकतरा र SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको प्ररावकरारी प्रावधरान 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य सराझेदरारहरूलराई वक्रयराशील र प्रावववधक सहरायतरा उपलब्ध िरराउन र 
समम्न्वत योजनरालराई सहज बनराउन न्यूनतम एक वष्यकरा लरावि पयूण्यकरालीन SRH संयोजक तत्रालवै समवप्यत 
िनयु्यपछ्य ।

सहवी िा गलि

2. SRH करा लरावि MISP मरा, नेतृत्व SRH  सं्थरा वनम्न बराहेक सबवै कयु रराकरा लरावि वजमे्मवरार हन्छ: 

a. सबवै सबिम्न्त सरोकरारवरालराहरूसँि वनयवमत बवैठकहरू आयोवजत िनदे
b. ववद्मरान SRH सेवराहरूको मरात्र प्वतवित्रण िनदे र स्रास्थ्य/GBV/HIV समन्वयन प्वक्रयराहरूबराट 

छयु ट्टराउने
c. SRH संयोजक वनययुक्त िनदे
d. SRH सेवरा र सरामग्रीहरूको उपलब्धतराबरारे जरानकरारी सराझरा िनदे
e. समयुदराय SRH सेवराहरूको उपलब्धतरा र ्थरानबरारे सिेत छ रनी सयुवनवचित िनदे

3. कराय्यरत समयूहकरा बवैठकहरूमरा को-को सहररािी हनयुपछ्य ? 

a. प्रराववत समयुदरायबराट प्वतवनवधहरू
b. NGOs
c. नरािररक समराज सं्थराहरू
d. GBV संयोजक
e. मरावथकरा सबवै

4. सिल SRH समन्वयनकरा तत्त्वहरूमरा वनम्न बाहेक सबवै समरावेश छन्ख::

a. सन्र्यकरा सत्यहरूमरा सहमवत जनराउने
b. स्रास्थ्य मन्त्ररालयलराई समन्वयनको प्यरासको नेतृत्व वरा सह-नेतृत्वमरा संलग् िरराउने
c. उवित प्शरासवनक, सञ्रार र लोवजम्स्टक्स सहरायतरा वलने
d. आपतकरालीन अव्थराको सयुरुवरातमरा मरावसक वरा द्वैमरावसक आधरारमरा बवैठक बसे्

5. SRH करा लरावि MISP को जरँािसयूिी मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान र 
समन्वयन वनरीक्ण िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

सहवी िा गलि
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एकाइ 3: लैतङ्क तहंसा रोके् र 
उत्तरजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा 
प्रतितरिया जनाउने
ौन वहंसरा रनेको वहंसराको व्यरापक रूपमधे्य हो र जनस्रास्थ्यको मयु् सरोकरारको ववषय हो। यो द्न्द्, बलपयूव्यक 
आप्वरासन र प्राकृवतक प्कोपहरूकरा अव्थराहरूमरा बढ्खछ जहरँा यसलराई जवटल मरानवतरावरादी पररम््थवतरूमरा 
परँािजनरा मवहलरा र केटीमधे्य एक जनराले यौन वहंसराको अनयुरव िनदे अनयुमरान िररन्छ।39 मवहलरा, पयुरूष, 
वकशोर-वकशोरी, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्त, ययुवरा बरालबरावलकरा, वृधि व्यम्क्त, समवलङ्गी मवहलरा, समवलङ्गी पयुरूष, 
तेस्ोवलङ्गी, अन्तरवलङ्गी, समवलङ्गी, अन्तरवलङ्गी र अवलङ्गी (LGBTQIA) मरावनस, जरातीय र धरावम्यक नराबरालक र 
यौन करामदरारहरूसवहत कसवैले पवन यौन वहंसराको अनयुरव िन्य सकछन्ख। आपतकरालीन अव्थरामरा प्वतवक्रयरा 
जनराउने सबवै कराय्यकतरा्यहरू  यौनलवै वहंसराकरा जोम्िमहरूको बरारेमरा सिेत हनयुपछ्य  र वतनीहरूलराई रोकथराम िन्य 
र प्रराववत जनसङ्ख ्राहरू—ववशेषिरी मवहलरा, केटी र जोम्िममरा रहेकरा अन् जनसङ्ख ्राहरूको सयुरक्रा 
िन्यकरा लरावि बहके्त्रीय वक्रयराकलरापहरू समम्न्वत िनयु्यपछ्य ।

सयुरक्रात्मक उपरायहरूकरा उदराहरणहरूमरा वनम्न समरावेश छन्ख:

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सयुरवक्त पहँि;
 ⊲ वरत्री लकहरू रएकरा वलङ्ग-अनयुसरार छयु ट्रा-छयु ट्वै  शौिरालय र स्रान ्थलहरू;
 ⊲ वशववरको वररपरर र स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा पयरा्यति प्कराश; र
 ⊲ िोपनीयतरा प्दरान िनदे ववररावजत घरहरू वरा ववैयम्क्तक पराररवराररक टेन्।

मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरूले यौन वहंसराको अनयुरव िरेकरा मवहलराहरू, केटीहरू, पयुरुषहरू र केटराहरूले 
उनीहरूको सबवै ववववधतरामरा घटनरा घटेपवछ सभिव रएसम्म वछटोरन्रा वछटो विवकत्सरा स्यराहरार र मनोसरामरावजक, 
सयुरक्रा र अन् सहरायोिी सेवराहरू प्राति िछ्य न्ख रनी सयुवनवचित पवन िनयु्यपछ्य । यौन वहंसरा एक पीिरादरायक अनयुरव 
हो जसमरा यसकरा पीवितहरूमरा वववरन् प्करारको िभिीर र नकराररात्मक अल्प र दीघ्यकरालीन शरारीररक, 
मनोववैज्रावनक, व्यम्क्तित र सरामवजक पररणरामहरू देम्िन सकछन्ख र यी पररणरामहरूको सबिोधन िररनयुपछ्य । 
यौन वहंसराले जोम्िममरा रहेकरा अन् जनसङ्ख ्राकरा सराथवै मवहलरा तथरा केटीहरूले ववकरास, शराम्न्त ्थरापनरा, 
शवैवक्क अवसरहरू र आवथ्यक वक्रयराकलरापहरूमरा अथ्यपयूण्य रूपमरा सहररािी हने क्मतरालराई कम िछ्य । यौन 
वहंसराकरा बहतह प्ररावहरूको करारण सम्यूण्य पररवरार र समयुदरायहरूले िहन कष् रोगछन्ख।

आपतकरालीन पररम््थवतहरूमरा यौन वहंसराको रोकथराम र प्वतवक्रयरा िन्य न्यूनतम बहके्त्रीय हस्तके्पहरूको 
समयूहलराई प्रारूप िनदे महत्त्वपयूण्य स्ोत रनेको इन्र-एजेन्ी ्ट्राम्ण्डङ कवमटी (IASC) िराइिलराइन् िर 
इम्न्गे्रवटङ जेन्र-बे्ि रराइलेन् इन्ररेन्न् इन ह्खम्रावनटररयन एक्सन हो।40 यी मराि्यवनददेशनहरूले 
आपतकरालीन अव्थरा पयूव्य, आपतकरालीन अव्थराको घरातक िरण अववधमरा र ववपदको अव्थरा सराम् रएपवछ 
सबवै ववररािीय के्त्रहरूकरा लरावि वसिराररस िररएकरा हस्तके्पहरू उपलब्ध िरराउँछन्ख। यी मराि्यवनददेशनहरूको 
सन्र्य मेवटट्र क्स पवन उपलब्ध छ।

39 Alexander Vu, Atif Adam, Andrea Wirtz, Kiemanh Pham, Leonard Rubenstein, Nancy Glass, Chris Beyrer र Sonal Singh “जवटल 
मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा रहेकरा मवहलरा शरणराथथीहरूको बीि यौन वहंसराको बढ्खदो सभिरावनरा हन्छ: व्यवम््थत समीक्रा र मेटरा-ववशे्षण,"PLOS 
हरालकरा प्कोपहरू, मराि्य १८, २०१४,  DOI: 10.1371/currents.dis.835f10778fd80ae031aac12d3b533ca7.
40 मरानवतरावरादी कराय्यमरा वलङ्गमरा आधराररत वहंसराकरा हस्तके्पहरूलराई समरावहत िन्यकरा लरावि मराि्यवनददेशनहरू (वेबसराइट), अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको,  
https://gbvguidelines.org.
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एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ यौन वहंसरा के हो र यौन वहंसरालराई रोके् र उतिरजीवीकरा आवश्यतकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउने 
कराय्यलराई वकन प्राथवमकतरा मरावनन्छ रनी व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ यौन वहंसरा रोकथराम िन्य के-कस्तरा कराय्यहरू हनयुपछ्य  रनी सयूिी बनराउन;
 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि विवकत्सकीय स्यराहरारकरा तत्त्वको वण्यन िन्य;
 ⊲ यौन वहंसराकरा घटनराहरू रोकथराम िन्य र व्यवम््थत िन्य को वजमे्मवरार हन्छ रनी व्यरा्रा िन्य;
 ⊲ यौन वहंसरा ररपोट्य निन्यकरा करारणहरूको वण्यन िन्य; र
 ⊲ आिरार-संवहतरा र उजयुरी प्वक्रयरा के हन्ख रनी बयुझ्न।

 

SRH का लातग MISP का उदे्श्य र तरियाकलापहरू:

यौन तहंसालाई रोकर्ाम गन्न र उत्तरजवीिवीका आिश्यिकिाहरूमा
प्रतितरिया जनाउन।

आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिबराट यौन वहंसरालराई रोकथराम िन्य र उतिरजीवीकरा आवश्यतकतराहरूमरा 
प्वतवक्रयरा जनराउनकरा लरावि, यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) संयोजक, कराय्यक्रम प्बन्क र सेवरा 
प्दरायकहरूले वनम्न कराय्यकरा लरावि स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसँि सहकराय्य िनयु्यपछ्य :

 ⊲ प्रराववत जनसङ्ख ्राहरू, ववशेषिरी मवहलरा र केटीहरूलराई यौन वहंसराबराट सयुरवक्त िन्य स्रास्थ्य 
सयुववधराहरू सवहत समयुदराय, ्थरानीय र वजल्रा तहमरा रोकथराममयूलक उपरायहरू ्थरावपत िन्यकरा लरावि 
अन् समयूहहरू, ववशेषिरी संरक्ण समयूह र वलङ्गमरा आधराररत वहंसरा (GBV) उप-समयूहसँि कराय्य िनदे;

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि उपलब्ध अन् सहयोिपयूण्य सेवराहरूमरा विवकत्सकीय स्यराहरार र 
वसिराररस िनदे; र

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीववहरूकरा लरावि उपययुक्त विवकत्सकीय स्यराहरार र वसिराररस प्राति िन्य र प्दरान 
िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा िोपनीय र सयुरवक्त ्थरानहरू सयुवनवचित िनदे।

यौन तहंसा भनेको के हो?

यौन वहंसरा रनेको मौवलक मरानव अवधकरारहरूको उल्ङ्घन हो र यसले बलरात्रार, यौन उत्पीिन, जबरजस्ती 
िरराइने िररा्यव्थरा/िर्यपतन, यौन शोषण र यौन तस्करी सवहत धेरवै  रूपहरू वलन्छ। यसलराई घर र करायरा्यलय 
सवहत तर यसमरा मरात्र सीवमत नरहेर कयु नवै पवन सेवटङमरा पीवितसँिको सबिन् जे-जस्तो रहे तरापवन कयु नवै पवन 
व्यम्क्तद्राररा जबरजस्ती, हरानी पयुरयराउने धम्कीहरू वदएर वरा शरारीररक बल देिराएर कयु नवै पवन यौन कराय्य, यौन कराय्य 
िनदे प्यत्न, अवनम्छित यौनजन् वटप्पणी वरा प्स्तरावहरू िनदे वरा यौन रूपमरा व्यम्क्तको बेिवबिन िनदे कराय्यहरूको 
रूपमरा पररररावषत िररन्छ। SRH करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) ले ववशेषिरी यौन वहंसराकरा 
वनम्न तीन के्त्रहरूलराई सबिोधन िछ्य :

बलात्ार/बलात्ारको प्रयास: बलरात्रार रनेको आपसी सहमवत नरएको (जबरजस्ती िररने) यौन सम्क्य  
हो। यसमरा शरीरको कयु नवै पवन ररािमरा यौनराङ्गमराि्य त आक्रमण िनदे र/वरा कयु नवै पवन वस्तयु वरा शरीरको ररािमराि्य त 
जननराङ्ग वरा ियुदराको मयुिमरा आक्रमण िनदे कराय्यहरू हन्छन्ख। बलरात्रार र बलरात्रारको प्यरासमरा बलको प्योि, बल 
र/वरा जबरजस्ती िनदे धम्की समवेश हन्छ। कसवैलराई बलरात्रार िनदे प्यरास िदरा्य आक्रमण नहनयुलराई बलरात्रारको 
प्यरासको रूपमरा वलइन्छ।
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यौन दयुव्य्निहार: जबरजस्ती वरा अनयुवित वरा बलपयूव्यक जस्तो अव्थरामरा रएपवन यौन प्कृवतको वरास्तववक वरा 
धम्कीपयूण्य शरारीररक अवतक्रमण।

यौन शौषण: अकको मरावनसको यौन शोषणबराट आवथ्यक, सरामरावजक वरा रराहनीवतक रूपमरा लरार उठराउने कराय्य 
सवहत तर यसमरा मरात्र सीवमत नरहेर यौन उदे्श्यकरा लरावि रेद्तरा, ववरेदक शम्क्त वरा ववश्वरासको म््थवतको कयु नवै 
पवन वरास्तववक वरा दयुव्य्यवहरार वरा दयुव्य्यवहरारको प्यरास।

यौन तहंसालाई रोके् र उत्तरजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा प्रतितरिया जनाउने 
काय्नलाई तकन प्रार्तमकिा मातननछ?

द्न्द् वरा प्राकृवतक प्कोप जस्तरा आपतकरालीन अव्थराहरूको अववधमरा वहंसरा, शोषण र दयुव्य्यवहरारको जोम्िम 
उच् रएको छ र पवहले देम्ि िल्वै आएकरा वलङ्ग र अन् सरामरावजक असमरानतराहरू बढ्खन सकछन्ख। व्यम्क्तहरूले 
सयुरवक्त आवरास, सीवमत आवथ्यक अवसरहरू र अम््थरतरा ियुमेको अनयुरव िन्य सकछन्ख जसले िदरा्य ज्रात र अज्रात 
अपरराधीहरूद्राररा अवसरवरादी यौन वहंसरा वनम्म्न्छ। केही द्न्द् वरा द्न्द्-पवछकरा पररम््थवतहरूमरा, यौन वहंसरालराई 
ययुधिको रणनीवतको रूपमरा प्योि िररन्छ। सराथवै, ररावष्ट्र य प्णरालीहरू र सरामयुदरावयक तथरा सरामरावजक सहरायतरा 
नेटवक्य हरू कमजोर हन सकछन्ख र दण्डमयुक्त वरातरावरणमरा अपरराधीहरूलराई उतिरदरायी ठहर नहन सकछन्ख।

यौन वहंसराकरा उतिरजीववहरूलराई तनराव र विन्तरा हन सकछ, आत्महत्रा िनदे प्यरास िन्य सकछन्ख/िछ्य न्ख, ह्खमन 
इम्युनोविविवशएन्ी रराइरस (HIV)  वरा अन् यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरू (STI) बराट संङ्ख क्रवमक हन 
सकछन्ख, िर्यवती बन् सकछन्ख वरा अवहेलनरा हन सकछन्ख वरा मराररन पवन सकछन्ख, त्स्तो प्थरा जसलराई कवहलेकराही ँ
उनीहरूकरा पररवरार वरा सरामयुदरावयक सदस्यहरूले "मरान-प्वतष्ठराको लरावि मरानदे" को रूपमरा वलन्छन्ख। यो सँिसँिवै 
यौन वहंसराको प्रराव धेरे छन्ख: यसले उतिरजीवीको शरारीररक र मरानवसक स्रास्थ्य र सरामरावजक कल्राणमरा प्रराव 
पराछ्य , जबवक यी उतिरजीवीकरा पररवरार र पयूरवै  समयुदरायकरा लरावि सभिराववत पररणरामहरू हन्छन्ख। यौन वहंसराको 
बढ्खदो जोम्िम र िरले मवहलरा र केटीहरूलराई 'सयुरवक्त' रराख्करा लरावि बनराइएकरा सरानवै उमेरमरा/जबरजस्ती 
वववराह िररवदने, घरेलयू र घवनष्ठ सराथीमरावथ वहंसरा िनदे र मवहलरा र केटीहरूकरा लरावि िवतशीलतरामरा ववञ्त िनदे 
बढ्खदो घटनराहरू घट्खने जस्तरा  हरावनकरारक अभ्रास/प्थराहरू बढराउनमरा नेतृत्व पवन िन्य सकछ।

अव्थरा म््थर रएपवछ र SRH करा लरावि MISP करा सबवै तत्त्वहरू करायरा्यम्न्वत रएपवछ घरेलयू वहंसरा, घवनष्ठ सराथीमरावथ 
वहंसरा र/वरा सरानवै उमेरमरा/जबरजस्ती वववराह िररवदने, मवहलराको यौनराङ्ग छेदन िनदे/करावटवदने, जबरजस्ती 
बराझोपन वरा  िर्यवती बनराउने, वेश्यरावृवति बनराउने र मवहलरा, केटी र केटराहरूको बेिवबिन िनदे सवहत GBV 
समस्यराहरूको व्यरापक शे्रणी सबिोधन िन्यमरा ध्यरानराकष्यण वदन सवकन्छ।

यौन तहंसाबाट को एकदमै प्रभातिि हुनछ?

कयु नवै पवन जरावत, वलङ्ग, उमेर वरा क्मतराको मरावनसले यौन वहंसराको सरामनरा िन्य सकछन्ख। ववपवतिबराट प्रराववत 
समयुदरायहरूको बीि—र ववश्वरररकरा धेरवैजसो पररम््थवतहरूमरा—यौन वहंसराकरा धेरवैजसो ररपोट्य िररएकरा 
मरावमलराहरूमरा मवहलरा र केटीहरूको ववरूधि वहंसरात्मक कराय्यहरू िनदे पयुरूष अपरराधीहरू समरावेश छन्ख।41 
अपरराधीहरू प्रायः  घवनष्ठ सराथीहरू (जीवनसराथीहरू सवहत) वरा सो व्यम्क्तसँि विनजरान रएकरा अन् व्यम्क्तहरू 
(आिन्त, सराथीरराई वरा सरामयुदरावयक सदस्यहरू) हन्छन्ख। यद्वप, पयुरूष र केटराहरू पवन ववशेषिरी द्न्द्करा 
पररम््थवतमरा र उनीहरू नजरबन् वरा यरातनराको वशकरार हँदरा यौन वहंसराको जोम्िममरा पन्य सकछन्ख।42 वकशोरी 
केवटहरू, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू
41 “मवहलराको ववरूधि वहंसरा,” WHO, नोरेबिर २९, २०१७,  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.
42 Sarah Chynoweth, वसररयरामरा ववपदको समयमरा पयुरूष र केटराहरूको ववरूधि यौन वहंसरा  (UNHCR, अक्टोबर २०१७), https://data2.unhcr.org/en/
documents/download/60864.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60864
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60864
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(ववशेषिरी,अपराङ्गतरा) र LGBTQIA व्यम्क्तहरू असरामरान् अव्थरामरा असयुरवक्त हन्छन्ख वकनरने 
सरामवजक सयुरक्राहरू कमजोर हँदरा उनीहरूलराई प्रायः  यौन शोषण र बलरात्रारको लरावि लवक्त िररन्छ।43

जो कोहवीले पतन यौन तहंसाको सामना गन्न सकछन् भनवी पतहचान गन्न र तिसृ्ि िर्ा गयुणस्र सेिाहरू 
उपलब्ध छन् र सबैका लातग पहँुचयोग्य छ भनवी सयुतनतचिि गन्न महत्त्वपूण्न हुनछ।

तिपदको समयमा यौन तहंसा कति बेला हुनछ?

यौन वहंसरा घर छोि्खनयुअवघ सवहत ्थरानरान्तरणको अववधमरा, उिरानको अववधमरा, आश्रय-्थलको देशमरा हँदरा, 
से्दश िवक्य ँदरा रदेश-पत्रा्यवत्यन र पयुनः  एकीकरणको अववधमरा र आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत जनसङ्ख ्राहरूकरा 
लरावि अ्थरायी आश्रयहरूमरा हँदरा कयु नवै पवन समयमरा हन सकछ। यो आफनो घरबराट ्थरानरान्तरण नरएकरा ती 
व्यम्क्तहरूसवहत प्राकृवतक प्कोप वरा द्न्पवछ ववपवतिबराट प्रराववत समयुदरायहरूमरा पवन हन सकछ। 

यौन तहंसाका रटनाहरू रोकर्ाम गन्न र प्रतितरिया जनाउनका लातग को 
तजमे्िार छ?

सबवै मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरू यौन शोषण रोकथराम िन्य, दयुव्य्यवहरारको बरारेमरा ररपोट्य िन्य र मरानवतरावरादी 
सहरायतरा उमेर, जरावत, वलङ्ग वरा लवैवङ्गक पवहिरान, ववैवरावहक म््थवत, यौन झयुकराव, ्थरान (उदराहरण, ग्ररामीण/सहरी), 
अपराङ्गतरा, जरावत, वण्य, रराषरा, रराजनवैवतक वरा अन् धरारणरा, धम्य, ररावष्ट्र य, जरातीय वरा सरामरावजक मयूल, सम्वति, जन्म वरा 
अन् ववशेषतराहरूको आधरारमरा पक्परात वरा रेदरराव निररकन वनष्पक् रूपमरा प्दरान िररएको छ रनी सयुवनवचित 
िन्यकरा लरावि वजमे्मवरार छन्ख। उतिरजीवीहरूसँि विवकत्सकीय स्यराहरार र अन् सहरायक सेवराहरूमरा पहँि छ रनी 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि पवन मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरू वजमे्मवरार छन्ख।

ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्रालराई सयुरवक्त िन्य र यौन वहंसरामरा उपययुक्त तररकराले प्वतवक्रयरा जनराउनकरा 
लरावि बहके्त्रीय, बहस्तरीय पधिवत आवश्यक हन्छ। शरणराथथीहरूकरा लरावि संययुक्त रराष्ट्र  उच्राययुक्त (UNHCR) 
को नेतृत्वमरा रहेको ववश्वव्यरापी संरक्ण समयूह संरक्णलराई मयु्धराररा बनराइएको छ र अन् के्त्रहरूमरा समरावहत 
िररएको छ र उक्त सहरायतरा रराष्ट्र -तहको सयुरक्रा समयूहसँि अनयुरोध िररएअनयुसरार उपलब्ध िरराइएको छ रनी 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि वजमे्मवरार छ। संरक्ण लिसटर कराय्यरत समयूहलराई संययुक्त रराष्ट्र  बराल कोष (UNICEF) र 
GBV, संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA) को नेतृत्वअन्ति्यत बराल संरक्णसवहत थप परँािवटरा वजमे्मवरारी 
के्त्रमरा प्ववररावजन िररएको छ। GBV वजमे्मवरारी के्त्रको उले्म्ित अत्न्तवै महत्त्वपयूण्य उदे्श्य रनेको "प्ररावकरारी 
र समरावेशी संरक्ण प्वक्रयराहरू ववकरास िनदे हो जसले रोकथराम, स्यराहरार, सहरायतरा, पयुनः  प्राम्तिको सबिन्मरा 
सवहत के्त्रीय स्तरमरा GBV मरा सयुसंित, ववसृ्तत र समम्न्वत पधिवतलराई  बढरावरा वदन्छ।“44"

के्त्रीय स्तरमरा, यौन वहंसरा सबिोधन िनदे समन्वयनले सबवै प्रावववधक के्त्रहरू (उदराहरण संरक्ण; स्रास्थ्य; वशक्रा; 
लोवजम्स्टक्स; परानी, सरसिराइ तथरा स्छितरा [WASH]; सरामयुदरावयक सेवराहरू; सयुरक्रा/प्हरी; कराय्यके्त्र योजनरा; 
आवद) र ववपवतिबराट प्रराववत सबवै रौिोवलक के्त्रहरूलराई सरामेल िरराउनयुपछ्य । यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा 
लरावि विवकत्सकीय स्यराहरार वनवद्यष् िररएको नेतृत्व SRH वनकरायसवहत

43 मराध्यम सिकहरू: सहरी शरणराथथीहरूको 'वलङ्गमरा आधराररत वहंसराकरा जोम्िमहरू पवहिरान िनदे र प्वतवक्रयरा जनराउने (मवहलरा शरणराथथी आयोि, िेब्युअरी २०१६) 
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1455.
44 GBV AoR बरारे थप जरानकरारी http://gbvaor.net मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।

https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1455
http://gbvaor.net
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स्रास्थ्य के्त्र/समयूहको अवरप्राय र वजमे्मवरारीवरत्र पछ्य ।45 SRH समन्वयक, SRH कराय्यरत समयूह र स्रास्थ्य के्त्र/
समयूह उतिरजीवीकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउने स्रास्थ्य सराझेदरार र सबवै के्त्र/समयूह कराय्यक्रमहरूको 
बीिमरा रयूवमकरा र वजमे्मवरारीहरूको स्पष् ववरराजनलराई पवहिरान िनदे प्वक्रयरालराई समथ्यन िन्य GBV वजमे्मवरारी 
के्त्रको नेतृत्व वनकरायसँि कराय्य िनयु्यपछ्य । यसमरा न्राय/करानयून, संरक्ण, सयुरक्रा, मनोसरामरावजक र सरामयुदरावयक 
सेवराहरू समरावेश छन्ख। प्रराववत समयुदरायकरा प्वतवनवध, संययुक्त रराष्ट्र करा सराझेदरार, िवैर-सरकरारी सं्थरा (NGO 
हरू) र सरकरारी अवधकरारीहरूले यो प्वक्रयरा र सबिम्न्त के्त्र/समयूह समन्वयन बवैठकहरूबरारे सयूवित िनयु्यपछ्य  र/
वरा वतनीहरूमरा सहररािी हनयुपछ्य । 

सराथवै, उतिरजीवीहरूकरा लरावि समम्न्वत, उतिरजीवी-केम््रित र िोपनीय वसिराररस प्वक्रयरा सयुवनवचित िन्यकरा लरावि 
वकशोर-वकशोरी, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्त, LGBTQIA जनसङ्ख ्रा र यौनकमथीहरूद्राररा ् थरापनरा िररएकरा सवहत 
सरामयुदरावयक स्यं-सहरायतरा समयूहरूमरा सम्क्य हरू हनयुपछ्य ।

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

प्रभातिि मातनसहरूलाई यौन तहंसाबाट सयुरषिा गन्न समयुदाय, सर्ानवीय र तजल्ा स्रहरूमा 
रोकर्ाममूलक उपायहरू काया्नन्वयन गछ्न

मतहला र केटवीहरूलाई यौन तहंसाको जोच्खममा पयुरयाउने केहवी अिसर्ाहरू 
के-के हुन्?

 वव्थरावपत रएकरा वरा द्न्द् वरा अन् आपतकरालीन पररम््थवतहरूमरा बसोबरास िरररहेकरा
मवहलरा र केटीहरू वनम्न अव्थराहरूमरा यौन वहंसराको बढ्खदो जोम्िममरा हन सकछन्ख:

 ⊲ उनीहरूसँि िराद् ररासनहरू, सहरायतरा वरा अत्रावश्यक सेवराहरू सङ्कलन िन्यकरा लरावि व्यम्क्तित 
करािजरात नरएमरा र आफनो दवै वनक उतिरजीववतराको लरावि पयुरुषहरूमरा वनर्यर रहने रएमरा;

 ⊲ िराद्रान् र अन् अत्रावश्यक सरामरानहरू ववतरण िन्यकरा लरावि पयुरुष (प्रराववत व्यम्क्तहरूको सराथी, 
आयोजक समयुदरायहरूकरा सदस्यहरू वरा मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरू) मरात्रवै वजमे्मवरार हँदरा;

 ⊲ उनीहरू सयुरक्रा वरा अन् संरक्णवबनरा िरानरा, िरानरा पकराउने इन्नको लरावि कराठको दराउररा र 
परानीको लरावि टराढराकरा ववतरण वबन्दहरूमरा यरात्ररा िनयु्यपरेमरा;

 ⊲ उनीहरू सयुते्न ठराउँहरूमरा लक छवै नन्ख र असयुरवक्त छन्ख वरा पयरा्यति प्कराश छवै न रने; र
 ⊲ पयुरुष र मवहलराकरा लरावि शौिरालय र हरात धयुने ्थरानहरू छयु ट्रा-छयु ट्वै  नरएमरा, वतनीहरू वरत्रबराट लक 
िन्य वमलने नरएमरा वरा वशववर वरा ्थरानकरा असयुरवक्त के्त्रहरूमरा अवम््थत रएमरा। 

प्हरी सयुरक्राको कमी र अववैधतराले पवन यौन वहंसरा बढराउन सकछन्ख। प्हरी अवधकरारी, सेनरा कम्यिरारी, मरानवतरावरादी 
कराय्यकतरा्य, वशववर प्बन्क वरा अन् सरकरारी अवधकरारीहरू आिवै  मवहलरा र केटीहरूलराई सयुरक्रा, सेवराहरू वरा 
अन् सहरायतराको लरावि यौन वक्रयराकलरापमरा संलग् िरराउनकरा लरावि बलजित िनदे कराय्यमरा संलग् हन सकछन्ख। 
वशववरवरत्र व्यम्क्तित सयुरक्रा सयुवनवचित िन्य मद्त िन्यकरा लरावि UNHCR वरा अन्तररा्यवष्ट्र य NGO जस्तरा कयु नवै स्तन्त्र 
सं्थरा नरएमरा, घटनराहरूको सङ्ख ्रा प्रायः  बढ्खदवै  जरान्छन्ख। मवहलरा र केटीहरूलराई सयुरक्रासबिन्ी सरोकरार 
र वहंसराकरा घटनराहरूबरारे अन् मवहलरालराई ररपोट्य िदरा्य प्राय: धेरवै  सहज हने हँदरा मवहलरा सयुरक्रा अवधकरारीहरू 
वनययुक्त िरी उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

45 अन्तरवनकराय ्थरायी सवमवत, मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरा, https://www.humanitarianresponse.info/en.
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यौन तहंसा रोक्का लातग गनयु्नपनने प्रमयुख तरियाकलापहरू के-के हुन्?

स्रास्थ्य र सयुरक्रा समन्वय बवैठकहरूले SRH समन्वयक र अन् के्त्रीय कतरा्यहरूको बीिमरा प्वतवक्रयरामरा समन्वय 
सयुवनवचित िन्य वनरन्तर रूपमरा यौन वहंसरा बरारे सबिोधन िनयु्यपछ्य । िोपनीय सञ्रालन र सञ्रालन कराय्यवववधहरू 
जोम्िममरा रएकरा पररम््थवतहरू मयूल्राङकन िन्य र प्वतवक्रयरा जनराउन वरा जोम्िम न्यूनीकरणको लरावि सहमवत 
जनराउने र करायरा्यन्वयनमरा ल्राउने िनयु्यपछ्य ।46

समग्र स्रास्थ्य के्त्र/सरामयूवहक प्वक्रयराको कराय्यको ररािको रूपमरा, SRH संयोजक र SRH कराय्यक्रमको कम्यिरारीले 
मरानवतरावरादी स्रास्थ्य के्त्र/समयूह र स्रास्थ्यकतरा्यहरूले वनम्न िछ्य न्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य :

 ⊲ मवहलरा, पयुरूष, वकशोर-वकशोरीहरू र बरालबरावलकराहरूकरा लरावि SRH सेवराहरू सवहत आधराररयूत 
स्रास्थ्य सेवराहरूमरा सयुरवक्त पहँि सयुवनवचित िनदे।

 ⊲ जनसमयुदराय, ववशेषिरी, मवहलरा, वकशोर-वकशोरी, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू र अन् अवधकरारहीन 
रएकरा जनसमयुदरायसँिको पररामश्यमरा शरारीररक सयुरक्रा र संरक्णलराई पररषृ्त िन्य र अपराङ्गतरा 
रएकरा व्यम्क्तहरूकरा लरावि पहँियोग्य हने िरी स्रास्थ्य ्थलहरूको विजराइन र ्थरान वनधरा्यरण िनदे।

 ⊲ स्रास्थ्य ्थलहरूमरा र यसवरत्रको पहँिको सबिन्मरा सयुरक्रा सरोकरारहरूबरारे सेवरा प्दरायक र 
ग्रराहकहरूसँि पररामश्य वलने।

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरू सयुरवक्त ्थरानमरा छन्ख र ररातीको बेलरा सिकमरा पयरा्यति प्कराश हन्छ रनी 
सयुवनवचित िनदे।

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूलराई विवकत्सकीय स्यराहरार उपलब्ध िरराउन स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा 
िोपनीय ्थरान, प्वशवक्त स्रास्थ्य प्दरायक र अत्रावश्यक आपयूवत्यहरू छन्ख रनी सयुवनवचित िनदे।

 ⊲ सयुववधरा्थलकरा प्वेशद्रारहरूमरा सयुरक्राकमथीको आवश्यकतराबरारे वविरार िनदे।
 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरा्थलमरा पयुरूष र मवहलराकरा अलि शौिरालय र हरात धयुने के्त्रहरू म््थत िनदे र ढोकराको 
वरत्री ररािबराट ियुकल लिराउन वमलने कयु ररा सयुवनवचित िनदे।47

 ⊲ मवहलरा सेवरा प्दरायक, सरामयुदरावयक स्रास्थ्यकमथी, कराय्यक्रम कम्यिरारी र  
अनयुवरादकहरूलराई वनययुक्त िनदे र प्वशक्ण वदने।48 

 ⊲ सबवै जरातीय उप-समयूहकरा रराषराहरू सेवरा प्दरायकहरूको बीिमरा प्वतवनवधत्व िररएकरा छन्ख वरा 
अनयुवरादकहरू उपलब्ध छन्ख रनी सयुवनवचित िनदे।

 ⊲ सेवरा प्दरायकहरू र अन् सयुववधराको सबवै कम्यिरारीलराई उतिरजीवीको जरानकरारी र िराटरा संरक्ण िनदे 
सवहत िोपनीयतरा करायम रराखे् महत्त्वबरारे सयूवित िनदे।

 ⊲ स्रास्थ्यकमथीहरू र अन् सयुववधराको सबवै कम्यिरारीले यौन शोषण र दयुव्य्यवहरारववरूधिको आिरार-
संवहतरामरा हस्तराक्र िरेर परालनरा िरेको सयुवनवचित िनदे

 ⊲ यौन शोषण र दयुव्य्यवहरारकरा आिरार-संवहतरा र ररपोट्य िनदे प्वक्रयरा (जसले ररपोट्य िनदे व्यम्क्तको सयुरक्रा 
सयुवनवचित िछ्य ) करा सराथसराथवै आिरार-संवहतरालराई प्वत्यन िनदे सरान्वर्यक अनयुसन्रानरात्मक उपरायहरू 
करायरा्यन्वयनमरा छन्ख रनी सयुवनवचित िनदे।

46 सञ्रालनलराई सहज बनराउन ववद्मरान उपकरण र संसराधनहरूकरा लरावि https://gbvresponders.org/resources मरा GBV प्वतवरादी नेटवक्य  हेनयु्यहोस्ख।
47 WASH, सयुरक्रा र उतिरदरावयत्व: ववसृ्तत करािज (UNHCR, २०१७), http://wash.unhcr.org/download/wash-protection-and-accountability.
48 घवनष्ठ सराझेदरार वहंसरा वरा यौन वहंसराकरा वशकरार रएकरा मवहलराकरा लरावि स्रास्थ्य स्यराहरार: विवकत्सकीय हरातेपयुम्स्तकरा (WHO, सेपे्बिर २०१४), http://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1.

https://gbvresponders.org/resources
http://wash.unhcr.org/download/wash-protection-and-accountability
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1
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SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

उत्तरजवीिवीहरूका लातग तचतकत्सकवीय स्ाहार र तसफाररसदेच्ख तलएर अन्य सहायक 
सेिाहरू उपलब्ध गराउने

यौन तहंसाका उत्तरजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा प्रतितरिया जनाउँदा
तनदनेशक तसद्ान्तहरू

उतिरजीवीकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराइरहेकरा सबवै मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरूले हरेक समय 
वनम्न वनददेशक वसधिरान्तहरूको सम्मरान िनयु्यपछ्य : 

 ⊲ सयुरक्रा
 ⊲ िोपनीयतरा

 ⊲ सम्मरान
 ⊲ िवैर-रेदरराव

स्ास्थ्य पेशेिरहरूका लातग यौन तहंसा सम्ोधन गनने काय्न तकन गम्वीर 
तचन्ताको तिषय हुनछ?

यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि स्रास्थ्य सेवराहरू प्रायः  पवहलोर कवहलेकराही ँ एकमरात्र सम्क्य  वबन्द 
हन्छन्ख। उपलब्ध िरराइएको स्यराहरारको ियुणस्तरले उतिरजीवीको स्रास्थ्यमरा र घटनराबरारे ररपोट्य िनदे उनीहरूको 
इछिरामरा अल्पकरालीन र दीघ्यकरालीन प्ररावहरू पन्य सकछ। तसथ्य, सबवै स्रास्थ्य प्दरायकहरू (यौन वहंसराकरा 
उतिरजीवीहरूकरा लरावि विवकत्सकीय स्यराहरार उपलब्ध िरराउने सयुववधरामरा कराम निनदे ती व्यम्क्तहरूसवहत) 
मनोसरामरावजक सहरायतराको पवहलो सेवरा उपलब्ध िरराउन तयरार रहनयुपछ्य । 

मनोसरामरावजक सहरायतराको पवहलो सेवरामरा वनम्न समरावेश छन्ख

 ⊲ सहरानयुरयूवतपयूव्यक सयुने् र ववैधकरण िनदे;
 ⊲ तत्रालीन ररावनरात्मक, मनोववैज्रावनक र शरारीररक आवश्यकतराहरू पवहिरान िनदे;
 ⊲ वसिराररसदेम्ि वलएर मनोसरामरावजक सहरायतरासम्मकरा मरानवसक स्रास्थ्य आवश्यकतराहरूसवहत 
उतिरजीवीकरा तत्राल र जरारी सयुरक्रा (संरक्ण) र स्रास्थ्यमरा ध्यरान वदने;

 ⊲ यसमरा उतिरजीवीहरूको कयु नवै िल्ी छवै न वरा दोष लिराइँदवैन रनी उनीहरूलराई आश्वस्त परानदे;
 ⊲ उतिरजीवीकरा आवश्यकतरा र सरोकरारहरूबरारे सोधपयूछ िनदे;
 ⊲ अन् सहरायतरा सेवराहरूबरारे जरानकरारी पवहिरान िरी उपलब्ध िरराउने; र
 ⊲ उतिरजीवीकरा वनण्ययहरूलराई समथ्यन िनदे।

उत्तरजवीिवीमा केच््रिि पद्ति भनेको के हो? 

उतिरजीवीमरा केम््रित पधिवत रनेको उतिरजीवीकरा अवधकरार, आवश्यकतरा र इछिराहरूलराई प्राथवमकतरा वदइएको 
छ रने् हो। यो पधिवतले स्रास्थ्य प्दरायकहरूलराई यौन वहंसरा अनयुरव िरेकरा व्यम्क्तहरूसँिको संलग्तरामरा 
मराि्यदश्यन िन्य सकछ। यसले यस्तो सहयोिी वरातरावरण वसज्यनरा िनदे लक्ष्य रराखछ जहरँा



44

उतिरजीवीकरा अवधकरारहरूलराई सम्मरान िररन्छ, सयुरक्रा सयुवनवचित िररन्छ र उतिरजीवीलराई मयरा्यदरा र सम्मरानकरा 
सराथ व्यवहरार िररन्छ।

तचतकत्सकवीय सेिाहरू सेट गदा्न ध्यान तदनयुपनने प्रमयुख काय्नहरू के-के हुन्?

सबवै मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरूले जीवन, स्धीनतरा, रराम्ो ियुणस्तरको स्रास्थ्य स्यराहरार, िवैर-रेदरराव, िोपनीयतरा, 
िोप्तरा, जरानकरारी र सम्मरानप्वत रहेकरा यौनजन् वहंसरा उतिरजीवीकरा अवधकरारहरूलराई सम्मरान िनयु्यपछ्य । 
उतिरवजवीहरूसँि घटनरा पचिरात वछटोरन्रा वछटो सहयोिी मनोसरामरावजक पररामश्यकरा सराथसराथवै HIV करा लरावि 
आपतकरावलन िर्यवनरोधक र पोस्ट एक्सपोजर प्ोविलेम्क्स (PEP) सवहत विवकत्सकीय स्यराहरारमरा पहँि हनयुपछ्य । 

स्रास्थ्य सेवराहरूले मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा उक्त स्यराहरार उपलब्ध िरराउन सकछन्ख रनी सयुवनवचित 
िन्यकरा लरावि, SRH संयोजकहरू र कराय्यक्रम कम्यिरारीले वनम्न कराय्यहरू िनयु्यपछ्य :

 ⊲ लक िन्य वमलने िरालको िराइल रराखे् क्रावबनेटसवहत वनजी, अपक्परात पररामश्य के्त्र ्थरापनरा िनदे;
 ⊲ प्दरायक र वबररामीहरूले बयुझे्न रराषरामरा स्पष् प्ोटोकलहरू र वबररामीकरा अवधकरारहरूको सयूिी रराखे्;
 ⊲ पयरा्यति आपयूवत्यहरू र उपकरण उपलब्ध िरराउने;
 ⊲ ्थरानीय रराषराहरूमरा प्वराही रएकरा पयुरूष र मवहलरा सेवरा प्दरायकहरू वनययुक्त िनयु्यपछ्य  र पयुरूष र 
मवहलरा सहिरारी र दोरराषेहरूलराई प्वशक्ण वदने;

 ⊲ मवहलरा, वकशोर-वकशोरी र अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्त र LGBTQIA समयूहहरू जस्तरा जोम्िममरा रएकरा 
जनसङ्ख ्राहरूलराई सेवराहरूको उपलब्धतरा र स्ीकराय्यतराकरा वनण्ययहरूमरा संलग् िरराउने;

 ⊲ स्रास्थ्य समयूहको नेतृत्वको सराथमरा, जीवन ितररामरा परानदे जवटलतराहरूको मरावमलरामरा 
अस्पतरालसम्मको यरातरायरात सवहतकरा सेवराहरू र वसिराररस प्वक्रयरा वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ 
वदन उपलब्ध हन्छ रनी सयुवनवचित िनदे।

समयुदायलाई उपलब्ध सेिाहरूबारे सूतचि गन्न के गन्न सतकनछ?

सेवराहरू ्थरावपत रएपवछ, SRH संयोजकहरू र कराय्यक्रम कम्यिरारीले समयुदरायलराई वनम्नबरारे 
सयूवित िनयु्यपछ्य : 

 ⊲ सेवराहरू प्राति िनदे समय र ्थरान;
 ⊲ यौन वहंसराको पचिरात HIV को रोकथरामकरा लरावि ७२ घण्रा र िररा्यव्थराको रोकथरामकरा लरावि १२० 
घण्रारन्रा वढलो निरी तत्रालवै विवकत्सरा स्यराहरार िोज्नुको महत्त्व—जवत वछटो िरयो त्वतनवै दयुववैकरा 
लरावि प्ररावकरारी हन्छ; र

 ⊲ तत्रालीन स्यराहरार िोज् नसकेकरा उतिरजीवीहरूलराई के-कस्तरा स्रास्थ्य सेवराहरू  
प्स्तराव िररन्छ। 

उपलब्धतरा सयुवनवचित िन्यकरा लरावि, बहववध ढरँािरा र रराषराहरू (उदराहरण, बे्ल, सराङे्कवतक रराषरा, वित्ररात्मक 
ढरँािराहरू) प्योि िररनयुपछ्य  र समयुदरायको नेतृत्वमरा रहेको पहँि (मवहलरा, ययुवरा, LGBTQIA र अपराङ्गतरा रएकरा 
व्यम्क्तहरूको समयूह) र अन् उपययुक्त सञ्रारकरा च्रानलहरू (उदराहरण, ववद्रालय, वमिवराइि, सरामयुदरावयक 
स्रास्थ्यकमथी, सरामयुदरावयक नेतृत्वकतरा्य, रेवियो सने्श वरा मवहलरा शौिरालयमरा जरानकरारीमयूलक पयुम्स्तकराहरू) को 
मराध्यमद्राररा ववतरण िररनयुपछ्य ।
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सेिा प्रदायकहरू प्रशतक्षति छन् र गैर-भेदभािकारवी, अपक्षपािवी 
र उि्िरजवीिवीमा केन्द्रति सेिाहरू उपलब्ध गराउन सक्षम छन् भनवी 
सयुनतश्चति गर्नका लागत गरतनयुपर्ने प्रमयुख कार्यकहरू के-के हयुन्?

आवश्यक र सभिव हँदरा, SRH कराय्यरत समयूह र स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसवहत SRH संयोजकले यौन वहंसराकरा 
उतिरजीवीहरूकरा लरावि विवकत्सकीय स्यराहरारको सबिन्मरा जरानकरारी सत्र वरा छोटो तराजरा िरराउने प्वशक्णहरू 
आयोवजत िनयु्यपछ्य ।

यौन तहंसाका उत्तरजवीिवीहरूका लातग तचतकत्सकवीय स्ाहारका ित्त्वहरू 
के-के हुन्?

सहायक सञ्ार: सेवरा प्दरायकहरूले सही, स्पष् र िवैर-आलोिनरात्मक हने र उतिरजीवीलराई प्वतवक्रयरा वदनकरा 
लरावि दबराव नवदने सहरानयुरयूवतपयूण्य सवक्रय श्रवण समरावेश हने सञ्रारको मराध्यमबराट उतिरजीवीलराई सहरानयुरयूवतशील 
र िोपनीय सहरायतरा ववस्तरार िन्य सकछन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। उनीहरूले उतिरजीवीलराई उपलब्ध स्यराहरार 
ववकल्पहरूबरारे सयूवित िनयु्यपछ्य , उतिरजीवीकरा प्श् र सरोकरारहरू व्यम्क्त िन्य प्ोत्सराहन िनयु्यपछ्य  र वतनीहरूलराई 
सबिोधन िनयु्यपछ्य  र स्यराहरारकरा सबवै पक्करा लरावि वलम्ित वरा मौम्िक सहमवत प्राति िनयु्यपछ्य । सेवरा प्दरायकहरूले 
पयूररा िन्य नसवकने िरालकरा वरािरा वरा िलत प्वतवनवधहरू (ववशेषिरी सयुरक्रासँि सबिम्न्त) निन्यकरा लरावि ध्यरान 
पयुरयराउनयुपछ्य ।

इतिहास र परवीषिण:49 इवतहरास र परीक्णको प्राथवमक उदे्श्य रनेको आवश्यक हने विवकत्सकीय स्यराहरार 
वनधरा्यरण िनदे हो। यो प्वक्रयरामरा उतिरजीवीको स्रास्थ्य र कल्राण प्मयुि प्राथवमकतरा हन्छ। उतिरजीवीलराई 
इछिरा रएको कयु नवै एक ववश्वसनीय व्यम्क्तलराई परीक्णमरा उपम््थत हनको लरावि छनोट िन्य अनयुमवत वदनयुहोस्ख। 
बरालबरावलकराकरा लरावि, उहरँा उनीहरूको (िवैर-अपरराधी) अवरररावक हन सक्युहन्छ वरा अवरररावक उपलब्ध 
नरएको िण्डमरा एक प्वशवक्त सहरायक व्यम्क्त हन सक्युहन्छ। उतिरजीवीले सधवै ँ स्त्री-पयुरुषमधे्य एकजनरा 
सहरायक व्यम्क्त छनोट िन्य सक्म हनयुपछ्य ; यो बरालबरावलकराकरा लरावि अवनवराय्य हो। एक इवतहरास र सम्यूण्य 
विवकत्सरा परीक्ण जरँाि (ववश्व स्रास्थ्य सङ्गठन [WHO50] करा मराि्यवनददेशनहरूको अनयुसरार जवतसक्ो धेरवै  
आक्ररामक प्वक्रयराहरू हटराउने) सञ्रालन िररन्छ। उतिरजीवीले प्ते्क िरण बयुझ्नहन्छ र त्समरा सहमवत 
जनराउनयुहन्छ रनी प्दरायकहरूले सयुवनवचित िनयु्यपछ्य । इवतहरास वलने कराय्यमरा वनम्न समरावेश छन्ख:

 ⊲ विवकत्सरा स्यराहरारको लरावि के आवश्यक हन्छ रने्मरा सीवमत अववैध मरारवपटबरारे प्श्हरू र उपययुक्त 
हँदरा (परीक्ण िन्य र प्मराणको प्योि िन्य क्मतरा ववद्मरान छ) न्रावयक प्मराणकरा लरावि नमयूनराहरूको 
सङ्कलन;

 ⊲ सरामरान् विवकत्सरा जरानकरारी;
 ⊲ मवहलरा र केटीहरूको लरावि विवकत्सरा र स्त्रीरोिसबिन्ी इवतहरास; र
 ⊲ परीक्णको अववधमरा उतिरजीवीले कस्तो महसयुस िददै  हनयुहन्छ रनी सोधेर उहरँाकरा ररावनराहरूलराई 
ध्यरानमरा ररािेर मरानवसक म््थवतको मयूल्राङ्कन।

िलोअप स्यराहरारलराई सहज बनराउनकरा लरावि सबवै कराय्य र वसिराररसहरूको ध्यरानपयूव्यक लेम्िएको रेकि्य 
(विवकत्सरा, मनोसरामरावजक, सयुरक्रा, करानयूनी, समयुदरायमरा आधराररत सहरायतरा) रराखनहोस्ख। उतिरजीवीले अवरयोिको 
अनयुसरण िनदे छनोट िनयु्यरएमरा
49 इवतहरास र परीक्ण िराररामको उदराहरण बलरात्रारकरा उतिरजीवीहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापन: शरणराथथी र आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूको 
प्योिकरा लरावि प्ोटकलहरू ववकरास िनदे (WHO, २००४) को पृष्ठ ४४–४७ मरा िेलरा परान्य सवकन्छ, http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_
Management_2005_rev-1.pdf.
50 बलरात्रारकरा उतिरजीवीहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापन: शरणराथथी र आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूको प्योिकरा लरावि प्ोटकलहरू ववकरास िनदे 
(WHO, २००४), http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_Management_2005_rev-1.pdf.

http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_Management_2005_rev-1.pdf
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_Management_2005_rev-1.pdf
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अवरयोिको लरावि करािजरातीकरण उपलब्ध छ रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख।

यस प्वक्रयरामरा उतिरजीवीहरूलराई उनीहरू वनयन्त्रणमरा छन्ख, आियू लराई असहज महसयुस रएको बरारे कयु नवै पवन 
कयु ररा िन्य आवश्यक छवै न र कयु नवै पवन समयमरा प्वक्रयरा रोक् सकछन्ख रनी ववश्वस्त परानयु्यपछ्य । परीक्ण िनदे वरा निनदे 
रनी वनण्यय वलने र परीक्णको कयु नवै पवन ररािलराई अस्ीकरार िनदे अवधकरार उतिरजीवीको हन्छ। परीक्णकरा सबवै 
पक्हरूबरारे व्यरा्रा िररएको र उतिरजीवीलराई छयु नयुरन्रा अिरावि सहमवत वलएको हनयुपछ्य । उतिरजीवीलराई कयु नवै 
पवन समयमरा प्श्हरू सोध्न र परीक्ण र उपिरारको कयु नवै पवन पक्मरा सहमवत जनराउन वरा अस्ीकरार िन्य अनयुमवत 
वदनयुहोस्ख।

तचतकत्सा-कानूनवी प्रणालवी र न्यातयक प्रमाण सङ्कलन।51 सम्ि र आिश्यक 
हँुदा:

 ⊲ GBV वजमे्मवरारी के्त्रकरा नेतृत्व र करानयूनी ववज्हरूको सराथमरा SRH संयोजकले यौन दयुव्य्यवहरारबरारे 
सबिम्न्त करानयून र नीवतहरूसवहत ररावष्ट्र य विवकत्सरा-करानयूनी प्णरालीको म््थवत वनधरा्यरण िनयु्यपछ्य  र यो 
जरानकरारी सरोकरारवरालराहरूसँि सराझरा िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ सभिव हँदरा र प्योि िन्य सवकने अव्थरामरा न्रावयक प्मराण सङ्कलनलराई सङ्कलन, रण्डरार, 
ववशे्षण िररनयुपछ्य  र प्ते्क प्वक्रयराको पयूण्य स्पष्ीकरणपवछ उतिरजीवीले सहमवत जनराएमरा मरात्र 
प्योि िररनयुपछ्य । यौन वहंसकरा उतिरजीवीहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापनलराई विवकत्सरा-करानयूनी 
प्वक्रयरामरावथ प्राथवमकतरा वदइन्छ।

सहरानयुरयूवतमयूलक र िोपनीय व्यवहरार र पररामश्य: यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूको रोजराइ रएको िण्डमरा 
उनीहरूकरा लरावि परीक्ण वबनरा नवै विवकत्सकीय उपिरार सयुरु िन्य सवकन्छ। यसलराई यो िण्डमरा थप ववसृ्ततमरा 
अने्वषण िन्य सवकन्छ तर यसमरा वनम्न समरावेश हन्छन्ख:

a. आपिकालवीन गभ्नतनरोध;
b. गभा्निसर्ा परवीषिण, गभा्निसर्ा तिकल्पहरूको बारेमा जानकारवी र कानूनको पूण्न हदसम् 

सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहार/सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहारको तसफाररस;
c. STIs को अनयुमातनि उपचार;
d. HIV सङ्रिमण रोक्का लातग PEP;
e. हेपाटाइतटस B र हम्न पेतपलोमाभाइरसको रोकर्ाम; 
f. राउहरूको स्ाहार र तटटानसको रोकर्ाम; 
g. अन्य स्ास्थ्य, मनोिैज्ातनक र सामातजक सेिाहरू जस्ा अतिररक्त सेिाहरूका लातग 

तसफाररस; र 
h. फलो-अप स्ाहार। 

सव्यप्थम जीवन ितररामरा परानदे जवटलतराहरूको उपिरार िनयु्यहोस्ख र उपययुक्त रएमरा उच्-स्तरकरा स्रास्थ्य 
सयुववधराहरूमरा सन्र्य िनयु्यहोस्ख।  मवहलरा, पयुरूष र बरालबरावलकराको बलरात्रारपवछ विवकत्सरा व्यव्थरापनकरा लरावि 
स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूलराई मराि्यदश्यन उपलब्ध िरराउने उपयोिी संसराधन रनेको 2004 बलरात्रारकरा 
उतिरजीववहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापरान: शरणराथथी र आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूको प्योिकरा 
लरावि प्ोटोकलहरूको ववकरासकरा लरावि मराि्यदश्यक हो।52

51 न्रावयक सङ्कलनबरारे थप जरानकरारी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, २०१८ (IAWG, नोरेबिर २०१८), पृष्ठ 
२७ मरा िेलरा परान्य सवकन्छ, http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf.
52 बलरात्रारकरा उतिरजीववहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापन: शरणराथथी र आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूको प्योिकरा लरावि प्ोटोकलहरूको ववकरासकरा 
लरावि मराि्यदश्यक (WHO, २००४), https://www.unhcr.org/protection/health/403a0b7f4/clinical-management-rape-survivors-developing-
protocols-use-refugees-internally.html.

https://www.unhcr.org/protection/health/403a0b7f4/clinical-management-rape-survivors-developing-prot
https://www.unhcr.org/protection/health/403a0b7f4/clinical-management-rape-survivors-developing-prot
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यसकरा सराथवै WHO, UNHCR र UNFPA सँि बलरात्रारकरा उतिरजीववहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापनको 
सन्र्यमरा स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा लरावि इ-लवन्यङ प्ोग्रराम (अथरा्यत्ख ववद्ख तीय अध्ययन कराय्यक्रम) छ जयुन 
अनलराइनमरा अङ्ख गे्रजी र फे्न्च रराषरामरा उपलब्ध छ।53

1. आपिकालवीन गभ्नतनरोधक

आपतकरालीन िर्यवनरोधकले अवनम्छित िररा्यव्थराहरूलराई रोक् सकछ र यौन वहंसरा अनयुरव िरेपवछ 
वछटोरन्रा वछटो र १२० घण्रावरत्र उतिरजीवीहरूलराई उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।54

सामान्य आपिकालवीन गभ्नतनरोधक तितधहरू

प्रोजेच्टिन मात्र भएका आपिकालवीन गभ्नतनरोधक (EC) चक्वीहरू: EC को एकदमवै व्यरापक रूपमरा 
उपलब्ध प्करार हो र लेरोनोरिेस्टट्र ेलको १.५ mg समरावेश हन्छ।

समयसवीमा EC िक्ीहरू असयुरवक्त यौनसम्क्य  रएपवछ १२० घण्रा (५ वदन) सम्म प्योि िन्य सवकन्छ तर
वतनीहरूलराई जवत वछटो वलइन्छ त्वत नवै बढी प्ररावकरारी हन्छ। 

सयुरषिा: हमकोनहरूको मरात्ररा तयुलनरात्मक रूपमरा सरानो र िक्ीहरू छोटो समयकरा लरावि प्योि िररने रएकोले 
प्ोजेम्स्टन मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू प्जजन उमेरकरा सबवै मवहलरा, केटी र वकशोरीहरूकरा सराथवै वनरन्तर 
िर्यवनरोधकरा लरावि संयोवजत मौम्िक िर्यवनरोधकहरू प्योि निन्य सयुझराव िररएकरा ती व्यम्क्तहरूकरा लरावि 
पवन सयुरवक्त हन्छ। 

तचतकत्सकवीय प्रतशषिण: प्ोजेम्स्टन मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू उपलब्ध िरराउनयुरन्रा अिरावि कयु नवै विवकत्सकीय 
परीक्ण वरा जरँािहरू (िर्यवती जरँािसवहत) आवश्यक हँदवैनन्ख।

काय्नप्रतरिया: EC िक्ीहरूले अण्डोत्सि्यमरा वढलराइ िरराउँछ वरा रोकछ। अवतररक्त स्ीकृत प्वक्रयराले विबि र 
शयुक्रकीटलराई वमलनबराट रोक् सकछ। EC िक्ीहरूले िर्यधरारणपवछ कयु नवै प्रराव पराददैन र ् थरावपत िररा्यव्थरालराई 
िरारेज वरा हस्तके्प िन्य सक्वैन। अकको शब्दमरा रन्युपदरा्य, प्ोजेम्स्टन मरात्र रएको EC ले िर्यपतन िरराउँदवैन।

साइि इफेक्टहरू: EC िक्ीहरू सयुरवक्त छन्ख र वतनीहरूको प्योि िदरा्य हने जोम्िमहरू लरारहरूरन्रा 
अवधक हने अव्थरा आउँदवैन। सराइि इिेक्टहरू कमवै मरात्ररामरा देम्िन्छन्ख र अवनयवमत रक्तस्राव ढरँािराहरू, 
वराकवराकी लरागे्, टराउको दयुखे्, पेट दयुखे्, स्तनमरा कोमलतरा हने, िक्र लरागे् र थकराइ लरागे् समस्यराहरू समरावेश 
हन सकछन्ख। ियुरराक वलएको दयुई घण्रावरत्र वरान्तरा हने (ववरलवै) रएमरा, ियुरराकलराई दोहोरयराउनयुपछ्य  र उपलब्ध 
रएको िण्डमरा एम्न्मेवटक वदन सवकन्छ।

परामश्न: िक्ीहरूले कराम िन्य नसके् कमवै सभिरावनरा हन्छ। सेवराग्रराहीलराई मवहनरावरारी लिरि सरामरान्तयरा 
अपेक्रा िररएको समयमरा हन्छ तर केही हतिरा अिरावि वरा पछरावि हन सकछ रने्बरारे जरानकरार िरराउनयुहोस्ख। 
उहरँालराई अपेक्रा िरेको हतिरावरत्र मवहनरावरारी रएको छवै न रने, उहरँा िररा्यव्थरा जरँािकरा लरावि िक्य नयुपछ्य  र/वरा 
िररा्यव्थरा रएको अव्थरामरा ववकल्पहरूबरारे छलिल िनयु्यपछ्य ।55

दोहोररएको प्रयोग: EC चक्वीहरू एउटै मतहनािारवी चरितभत्र पतन एकभन्ा धेरै पटक तलइनछ भने,
यो िररा्यव्थरा रोक्मरा सयुरवक्त र प्ररावकरारी हन्छ र मवहलराले प्ोजेम्स्टन मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू

53 “बलरात्रारकरा उतिरजीववहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापन,” WHO, अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको, http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/emergencies/9789241598576/en.
54 आपतकरालीन िर्यवनरोध र विवकत्सरा योग्यतराबरारे थप जरानकरारी आपतकरालीन िर्यवनरोधकरा लरावि अन्तररा्यवष्ट्र य संकरायको वेबसराइट http://www.ec-ec.org/
ecmethod मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।
55 सेवराग्रराही िर्यववत हनयुहन् रने् कयु ररामरा उवित रूपमरा कसरी वनवचित हने (जरँािसयूिीहरू)," FHI360, २०१५, https://www.fhi360.org/resource/how-be-
reasonably-sure-client-not-pregnant-checklists.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en
http://www.ec-ec.org/ecmethod
http://www.ec-ec.org/ecmethod
https://www.fhi360.org/resource/how-be-reasonably-sure-client-not-pregnant-checklists
https://www.fhi360.org/resource/how-be-reasonably-sure-client-not-pregnant-checklists
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वलन सके् सङ्ख ्रामरा कयु नवै जीवनकराल सीमरा हँदवैन। यद्वप, िररा्यव्थरा रोके्
एकदमवै प्ररावकरारी तररकराको रूपमरा जरारी िर्यवनरोधक वववधको प्योि िन्य वसिराररस िररन्छ।  

िामाले बेररएका (कपर-तबयररङ) इन्रि ाययुटेराइन यन्त्रहरू (IUD हरू) यौन वहंसराकरा मरावमलराहरूमरा सवहत 
असयुरवक्त यौन सम्क्य पवछ परँाि वदनसम्म विवकत्सवकय रूपमरा योग्य मवहलराहरूले प्योि िन्य पवन सकछन्ख। यो 
यौन सम्क्य  रएपवछ प्योि िररने िर्यवनरोधकको उच् रूपमरा प्ररावकरारी प्करार हो र यसले ९९% रन्रा धेरवै  
अपेवक्त िररा्यव्थराहरू रोके् छ। मवहनरावरारी िक्रको सरातौ ंवदनबराट अण्डोत्सि्यको जोम्िम कम हने रएकोले, 
मवहलराहरूले यौन वहंसरा रएको परँाि वदनवरत्र, अण्डोत्सि्यको अनयुमरान लिराउन सक्रा र अण्डोत्सि्य रएको 
परँािरन्रा धेरवै  वदनपवछ नघयुसराउँदरासम्म तरामराले बेररएको IUD प्योि िन्य सकछन्ख।

प्दरायकहरूले उतिरजीवीहरूलराई यो सेवरा (अवतररक्त टट्र मराटराइजेसन (आघरात) हन नवदनकरा लरावि ्राल रराखे्) 
बरारे पयूररा जरानकरारी र पररामश्य प्दरान िनयु्यपछ्य  जसकरारण उहरँाहरूले EC िक्ीहरू प्योि िनदे वरा IUD घयुसराउने 
बरारे स्वैम्छिक र सयूवित वनण्यय वलन सक्युहन्छ। पररामश्यमरा जोम्िम, लरार, सराइि इिेक्ट र जवटलतराहरूबरारे 
जरानकरारी समरावेश हनयुपछ्य । प्वशवक्त प्दरायकले पेम्भिक जरँाि िरेपवछ मरात्र IUD घयुसराउनयुपछ्य ।

IUD घयुसराउने हो रने, सभिराववत STIs र/वरा पेम्भिक सयुवन्ने रोि आनयुरराववक रूपमरा उपिरार िन्यकरा लरावि 
एम्न्बरायोवटकहरूसवहत पयूण्य STI उपिरार वदन सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। IUD लराई मवहलराको अकको मवहनरावरारी 
अववधको समयमरा हटराउन सवकन्छ वरा वनरन्तर िर्यवनरोधकको रूपमरा उक्त ्थरानमरा छोि्खन सवकन्छ।

प्ोजेम्स्टन मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू देशमरा उपलब्ध नरएमरा, संयोतजि हममोनल ओरल गभ्नतनरोधकहरू 
प्योि िन्य सवकन्छ (Yuzpe वववध)।

 ⊲ संयोतजि ओरल िर्यवनरोधककरा दयुईवटरा ियुरराक आवश्यक हन्छन्ख। संयोवजत ओरल िर्यवनरोधकरा 
िक्ीहरूमरा वववरन् ियुरराकहरू समरावेश हन्छन्ख; प्ते्क ियुरराकमरा एस्टट्र ोजेन (१००–१२० mcg 
इथराइनल इस्टट्र रावियोल) र प्ोजेम्स्टन (०.५०–०.६० mg लेरेनोजदेस्टट्र ेल वरा १.०–१.२ mg नोजदेस्टट्र ेल) 
समरावेश हन्छ रनी सयुवनवचित िन्य प्दरायकले िणनरा िनयु्यपछ्य । 

 ⊲ पवहलो ियुरराक असयुरवक्त यौन सम्क्य  हनरा  सराथ वलनयुपछ्य  (प्राथवमक रूपमरा ७२ घण्रावरत्र तर वढलो 
रए १२० घण्रा वरा ५ वदनसम्म) र दोस्ो ियुरराक १२ घण्रापवछ वलनयुपछ्य ।

 ⊲ यवद ियुरराक वलएको दयुई घण्रावरत्र वरान्तरा हन्छ रने, ियुरराक दोहोरयराउनयुपछ्य ।
 ⊲ संयोवजत हमकोनल EC िक्ीहरू कम प्ररावकरारी हन्छन्ख र यसमरा प्ोवजस्टन मरात्र रएकरा EC 
िक्ीहरू र ययुवलवप्स्टल एवसटेटको रन्रा धेरवै  सराइि इिेक्टहरू हन्छन्ख।

2. गभा्निसर्ा परवीषिण, गभा्निसर्ा तिकल्पहरूको बारेमा जानकारवी र कानूनको पूण्न 
हदसम् सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहार/सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहारको तसफाररस

प्रारम्भिक प्स्तयुतीकरणको समयमरा िररा्यव्थराको परीक्ण उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख तर उपलब्ध नरएमरा EC 
नरोक्युहोस्ख। दयुई हतिरा र एक मवहनराको िलो-अप रेटहरूमरा अवतररक्त िररा्यव्थरा परीक्ण उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख। 
िररा्यव्थरा जरारी रराखे् र परालनपोषण िनदे, िररा्यव्थरा जरारी रराखे् र अंिीकरणको लरावि बच्रा रराखे् र उपययुक्त 
हँदरा िर्यपतन िरराउने र सयूवित वनण्यय वलने कराय्य सहज बनराउन वनष्पक् पररामश्य वलने सवहत िररा्यव्थराकरा 
ववकल्पहरूबरारे सही जरानकरारी उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख। उतिरजीवी यौन वहंसराको करारण िर्यवती हनयुहन्छ र 
िर्यपतन िरराउने इछिरा िनयु्यहन्छ रने, सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार वरा करानयूनको पयूण्य हदसम्म उक्त स्यराहरारको 
लरावि वसिराररस उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख।
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3. STIs को आनयुमातनक उपचार

उतिरजीवीहरूलराई वरारेन् वदए र इछिरा िररए अनयुसरार िोनोररयरा, लेिमराइिरायल सङ्ख क्रमण र वररङ्गी आनयुमरावनक 
रूपमरा उपिरार िन्य एम्न्बरायोवटकहरू वदनयुहोस्ख।56 यवद अन् STIs यो के्त्र (उदराहरण वटट्र कोमोवनयरावसस वरा 
िेनक्रोइि) मरा प्िवलत छन्ख रने, यी सङ्ख क्रमणहरूको लरावि पवन आनयुमरावनक उपिरार प्दरान िनयु्यहोस्ख।

4. HIV को सङ्रिमण रोक्का लातग पोटि एक्सपोजर प्रोतफल्ाच्क्सस

यौन वहंसरापवछ HIV सनदे सभिरावनरा पोस्ट एक्सपोजर प्ोविलेम्क्सको प्ोत्सराहन प्शरासनमराि्य त घट्खन सकछ।57 HIV सनदे 
सभिरावनरा हने अनरावरण रएकरा सबवै व्यम्क्तहरूलराई सक्ो वछटो (अनरावरण रएको ७२ घण्रावरत्र र २८ वदनसम्म) PEP 
प्स्तराव िनयु्यपछ्य  र प्रारभि िनयु्यपछ्य । PEP को लरावि िररा्यव्थरा ववरूधिमरा (उपिरार उपलब्ध िरराउन नहने अव्थरा) हँदवैन। 

5. हेपाटाइतटस B र HPV को रोकर्ाम

उतिरजीवीले पयूण्य रूपमरा िोप नलिराएसम्म आक्रमण रएको १४ वदनवरत्र हेपराटराइवटस B िोप वदनयुहोस्ख। 
उतिरजीवीले पयूण्य रूपमरा िोप नलिराएसम्म २६ वष्य वरा सोरन्रा कम उमेरकरा जो कोहीलराई HPV िोप वदने 
वविरार िनयु्यहोस्ख।

6. राउको स्ाहार र तटटानसको रोकर्ाम

छरालरामरा िीररा परेको, कराटेको र रिविएको घराउ २४ घण्रावरत्र सिरा िनयु्यहोस्ख र सिरा घराउमरा टरँाकरा लिराउनयुहोस्ख। 
छरालरा वरा म्यूकोसरा ियु टेको रएमरा र उतिरजीवीले वटटरानसको िोप नलिराएमरा वरा िोपको म््थवत अवनवचित रहेमरा 
वटटरानसकरा लरावि पयूव्य उपिरार औषवध वदनयुहोस्ख।

7.अतिररक्त तिपद हस्षेिपका लातग तसफाररस

उतिरजीवीको सहमवतमरा वरा उहरँाको अनयुरोधमरा वनम्नमरा वसिराररस िनयु्यहोस्ख:

 ⊲ जीवन जोम्िममरा परानदे जवटलतरा वरा स्रास्थ्य सयुववधरा स्तरको सरामनरा िन्य नसवकने जवटलतराहरूको 
अव्थरामरा अस्पतराल;

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरा छोि्खदरा उतिरजीवीसँि जरानको लरावि सयुरवक्त ्थरान नरएमरा सयुरक्रा वरा सरामरावजक 
सेवराहरू; र

 ⊲ उपलब्ध हँदरा मनोसरामरावजक वरा मरानवसक स्रास्थ्य सेवराहरू; सेवटङमरा मनोसरामरावजक सेवराहरू 
पवहिरान िन्य GBV र सयुरक्रा के्रि वबन्दहरूमरा सम्क्य  रराखनहोस्ख। यसमरा प्रराववत जनसङ्ख ्रा, 
मवहलरा के्रि र अन् सहरायक समयूहहरूद्राररा प्स्तराव िररएकरा सेवराहरू समरावेश छन्ख। 

8. फलो-अप स्ाहार

 ⊲ सभिव रएमरा, घटनरापचिरात दयुई हतिरा, एक मवहनरा, तीन मवहनरा र छ मवहनरामरा िलो-अप 
बलरात्रारपचिरातको स्यराहरार वसिराररस िररएको छ।

 ⊲ प्राथवमकतराको सहरायतरा र स्यराहरार जरारी रराखनहोस्ख, मरानवसक स्रास्थ्य आवश्यकतराहरू वनरीक्ण 
िनयु्यहोस्ख र आवश्यकतरा अनयुसरार मनोसरामरावजक र/वरा मरानवसक स्रास्थ्य सहरायतराकरा लरावि सन्र्य 
िनयु्यहोस्ख।

56 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, पृष्ठ ३०–३१।
57 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, पृष्ठ ३२-३३।
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 ⊲ घटनरापचिरात दयुई वरा िरार हतिरामरा िररा्यव्थरा परीक्ण िरराउनयुहोस्ख।
 ⊲ वनको परान्यकरा लरावि घराउहरू वनरीक्ण िनयु्यहोस्ख र आवश्यकतरा अनयुसरार वटटरानस िोप तरावलकराको 
िलो अप िनयु्यहोस्ख।

 ⊲ उपययुक्त हँदरा, PEP र हेपटराइवटस B िोप (एक मवहनरा र छ मवहनरामरा अवतररक्त ियुरराकहरू), तीन 
मवहनरा र छ मवहनरामरा HIV परीक्ण र िररा्यव्थराको म््थवत र ववकल्पहरू सवहत STI प्ोविलेम्क्सस 
वरा उपिरारबरारे छलिल िनयु्यहोस्ख।

जोि्ननमा SRH का लातग MISP काया्नन्वयन गनयु्नको
िास्तिकिा

जोि्यनमरा मवहलरा शरणराथथी आयोिको २०१३ को SRH करा लरावि MISP मयूल्राङ्कनले यौन वहंसरामरा 
प्वतवक्रयरा जनराउने योजनरा दयुववै वशववर र सहरी सेवटङमरा पयरा्यति नरएको देिरायो।58 ियुनौतीहरू प्वशवक्त 
प्दरायकहरूको न्यून सङ्ख ्रा, बलरात्रारको प्ोटोकलको ररावष्ट्र य विवकत्सकीय व्यव्थरापनको कमी र EC 
र PEP को प्योि वररपररकरा ियुनौतीहरूसँि सबिम्न्त वथए। समयुदरायमरा यौन वहंसराको बरारेमरा कयु रराकरानी 
िनयु्य पवन अनयुवित कराय्य वथयो र धेरवै  मरावनसलराई के-कस्तरा सेवराहरू उपलब्ध वथए रने्बरारे थराहरा वथएन। 
यी करारकहरू र प्वतशोधको िरले स्यराहरार िोजे् बरारे सयूवित छनोट िन्य उतिरजीवीहरूकरा लरावि कवठन 
बनराएको छ।

प्रतसद् अभ्ास: कक्स बजार, बङ्लादेशमा यौन तहंसालाई रोके् 
र त्सका पररणामहरू व्यिच्सर्ि गनने

 ⊲ In the eआपतकरालीन अव्थराको प्रारम्भिक िरणमरा, सं्थराहरूले सयुववधरामरा आधराररत सेवराहरूकरा 
प्योि र ्थरानहरूलराई प्वधि्यन िन्य यरातरायरात रौिरहरू जस्तरा प्ोत्सराहनहरू प्योि िरेकरा छन्ख। 
सरामयुदरावयक सं्यसेवी कराय्यक्रमको प्रारम्भिक रोलआउटले यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि 
सेवराहरूको उपलब्धतरा र ्थरानबरारे समयुदरायहरूलराई सयूवित िन्य पवन मद्त िरेको छ।59

 ⊲ SRH उप-समयूह र संरक्ण समयूह/GBV उप-समयूहको बीिमरा बवलयो समन्वयन वथयो जसले प्रराववत 
जनसङ्ख ्राहरू, ववशेषिरी मवहलरा र केटीहरूलराई यौन वहंसराबराट सयुरवक्त रराख् उपरायहरू द्युत 
रूपमरा करायरा्यन्वयन िन्य मद्त िरेको छ।

 ⊲ यौन वहंसरा प्वशक्ण सत्रहरूकरा उतिरजीवीहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापनलराई प्वतवक्रयरामरा 
प्रारम्भिक रूपमरा SRH उप-समयूह र GBV उप-समयूहकरा ववज्हरूद्राररा सह-सहज बनराइएकरा वथए।

 ⊲ मवहलराकरा सयुरवक्त ्थरानहरू तयुरून्तवै स्रास्थ्य सयुववधराहरूको नवजकवै  ्थरापनरा िररएकरा वथए जसले 
नवजकको संयोजन उपलब्ध िरराएको छ र द्युत र सहज सन्र्यहरूकरा लरावि अनयुमवत वदएको छ।

58 Krause, et al., “वसररयराली शरणराथथीहरूकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्य सेवराहरू।”
59 सराइट रेट, मवहलरा शरणराथथी आयोि, िेब्युअरी २०१८।
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तिशेष जनसङ््ाहरूका लातग तिशेष तिचारहरू

बालबातलका SRH संयोजकले आमराबयुवरा वरा अवरररावक संवदग्ध अपरराधी रएको िण्डमरा विवकत्सकीय 
स्यराहरारकरा लरावि करानयूनी सहमवत वदन सके् उपिरारकरा लरावि वदन योग्य रएको उमेरको 
पेशेवर (उदराहरणकरा लरावि, प्हरी, सरामयुदरावयक सेवरा वरा अदरालतबराट प्वतवनवध)को सबिन्मरा 
रराष्ट्र -ववशेष करानयूनहरूबरारे जरानकरारी बयुझ्नपछ्य  र प्िराररत िनयु्यपछ्य  र सेवरा प्दरायकहरूलराई 
बराल दयुव्य्यवहरारको मरावमलराबरारे संवदग्ध हँदरा वरा सयूवित हँदरा ररपोट्य िनदे सबिन्ी आवश्यकतरा 
र प्वक्रयराहरू अवनवराय्य िरराउनयुपछ्य । बरालबरावलकरामरा विवजटल वरा से्पकयु लम योनी वरा ियुदरा 
जरँािहरू वरास्तवमवै आवश्यक नहँदरासम्म  िनयु्यहँदवैन। ती मरावमलराहरूमरा, बरालबरावलकरालराई 
ववज्को मरा वसिराररस िररनयुपछ्य । औषवधकरा उपययुक्त ियुरराकहरू देिराउने प्ोटोकलहरू 
पोस्ट िनयु्यपछ्य  वरा सेवरा प्दरायकहरूलराई सवजलवै उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । 

पयुरूष 
उत्तरजवीिवी
हरू

पयुरूष उतिरजीवीहरूले लराज, एउटवै-वलङ्गकरा सबिन्हरूको अपरराधीकरण, नकराररात्मक 
वरा अपेक्रापयूण्य प्दरायककरा मनोवृवतिहरू र समस्यराको ववस्तरारसँि सबिम्न्त पवहिरानको 
कमीको करारणले घटनराको ररपोट्य िनदे कम सभिरावनरा हन्छ। पयुरूष उतिरजीवीहरू 
शरारीररक र मनोववैज्रावनक टट्र मरा रोगछन्ख र ववसृ्तत स्यराहरार प्दरान िनदे िोपनीय, सम्मरानजनक 
र िवैर-रेदररावपयूण्य सेवराहरूमरा पहँि हनयुपछ्य ।

अपाङ्िा 
भएका 
व्यच्क्तहरू 
(बौच्द्क र 
शारवीररक)

अपराङ्गतरा रएर जीवन ियुजरारररहेकरा मवहलरा, केटी, केटरा र पयुरूषसवहत अपराङ्गतरा रएकरा 
व्यम्क्तहरू यौन वहंसराको उच् जोम्िममरा हन्छन्ख र प्रायः  सेवरा प्दरायकहरूद्राररा अत्रावधक 
रेदररावको सरामनरा िछ्य न्ख। अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तकरा स्यराहरारकतरा्यहरू (सरामरान्तयरा 
मवहलरा वरा केटीहरू) अरूबराट अलग्वै रहेको करारणले वहंसरा र शोषणको मरावमलरामरा 
असयुरवक्त पवन हन सकछन्ख जसले सरामरावजक, आवथ्यक र रौवतक सहरायतरामरा उनीहरूको 
पहँिलराई सीवमत िन्य सकछ। आयोजक समयुदराय वरत्रकरा अपराङ्गतरा रएकरा मरावनसकरा 
सं्थराहरूसँि प्रायः  स्रास्थ्य प्दरायकहरूले विवकत्सकीय स्यराहरार यो प्रायः  अप्त्क् हने 
जनसङ्ख ्रामरा उपलब्ध िरराइएको छ रनी सयुवनवचित िन्य प्योि िन्य सके् जरानकरारी छ।

LGBTQIA
व्यच्क्तहरू 

LGBTQIA व्यम्क्तहरूले यौन वहंसराकरा वववरन् जोम्िम तत्वहरूको सरामनरा िछ्य न्ख र प्ते्क 
जनसङ्ख ्राकरा छयु ट्राछयु ट्वै  आवश्यकतराहरू छन्ख र वववरन् जोम्िमहरूको सरामनरा िछ्य न्ख रनी 
स्ीकरान्यमहत्त्वपयूण्य हन्छ। LGBTQIA व्यम्क्तहरूले स्रास्थ्य प्दरायकहरूद्राररा रेदररावको 
सरामनरा िन्य सकछन्ख जसले उनीहरूलराई SRH सेवराहरू िोज्बराट रोक्छ। LGBTQIA 
वरा अवधकरार समयूहसँि संलग् हने र स्रास्थ्य सयुववधराहरूलराई ववववधतराको मरावमलरामरा अझ 
सम्मरानपयूण्य बनराउने कराय्यले महत्त्वपयूण्य स्रास्थ्य सेवराहरूलराई यी जनसङ्ख ्राहरूमरा थप 
पहँियोग्य बन् अनयुमवत वदन्छ। 

यौन काय्नमा 
संलग् हुने 
मातनसहरू

यौन कराय्यमरा संलग् हने मरावनसले प्रायः  स्रास्थ्य प्दरायकहरूद्राररा कलंक र रेदररावको 
सरामनरा िछ्य न्ख जसले यो जनसङ्ख ्राको ववरूधि हने यौन वहंसरालराई एक िभिीर सरोकरारको 
रूपमरा वलन सके् कम सभिरावनरा हन सकछ। मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरू SRH स्यराहरार 
कराय्यक्रम ववकरास िन्य यो जनसङ्ख ्रासँि संलग् हनयुपछ्य । 

जािवीय र 
धातम्नक 
अल्पसङ््
कहरू

जरातीय र धरावम्यक अल्पसङ्ख ्कहरूले कलंक र रेदररावकरा स्तरहरू सरामनरा िछ्य न्ख जसले 
उनीहरूलराई अत्रािरार र उत्पीिनसवहत यौन वहंसराको मरावममरा अझ असयुरवक्त बनराउँछ। 
स्यराहरारकतरा्य, स्रास्थ्य प्दरायक र SRH सेवरा प्रावधरानसँि सबिम्न्त िवैर-रेदररावकरारी 
अभ्रासहरूमरा अन् कत्यव्य धरारकहरूलराई प्वशक्ण वदन महत्त्वपयूण्य हन्छ।
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यौन तहंसालाई सम्ोधन गनने

यौन तहंसाका रटनाहरू प्रायः  तकन ररपोट्न गररँदैन?

ववपद नपरेकरा पररम््थवतहरूमरा पवन, प्वतशोध, लराज, कलंक, असमथ्यतराको िर, सेवराहरू र सहरायतरा िोज्नुकरा 
लरारहरूबरारे ज्रानको कमी, जनस्रास्थ्य र अन् सेवराहरूप्वत अववचिसनीयततरा, सेवराहरूमरा ववश्वरासको कमी 
र िोपनीयतरा कमीसवहत वववरन् दरायरराकरा करारकहरूको करारणले यौन वहंसराको ररपोट्य हँदवैन। मरानवतरावरादी 
पररम््थवतहरू मरा यी सबवै पररम््थहरू बढ्खदवै  जरान्छन्ख, जसले िदरा्य जनसङ्ख ्रामरा यौन वहंसराकरा घटनराहरूको 
ररपोट्य नहने सभिरावनरा धेरवै  हन्छ। यौन वहंसराको विवकत्सकीय व्यव्थरापन र अन् सेवराहरू प्वतवक्रयराको महत्त्वपयूण्य 
रराि हन्ख रनी सयुवनवचित िदरा्य, यौन वहंसरा सबिोधन िनदे कराय्यमरा मवहलराहरू सयुरवक्त, समवथ्यत रएको र यो स्यराहरार 
पहँि िन्य सक्म हने वरातरावरण पवन समरावेश िनयु्यपछ्य ।

ररपोट्य िररएकरा कयु नवै पवन मरावमलरा नहँदरा पवन सेवराहरू जरारी रराखनपछ्य । सबै मानििािादवी कम्नचारवीले 
यौन तहंसा भइरहेको छ भनवी अनयुमान लगाउने, यसलाई गम्वीर र जवीिन जोच्खमम पानने संरषिण 
समस्ाको रूपमा तलने र ठोस प्रमाणको भएपतन िा नभएपतन आफना खण्वीय मध्यििथीहरूको 
सहायिाले यौन तहंसाको जोच्खम रटाउन व्या्ा गररएअनयुसार काय्निाहवी गनने तजमे्िारवी छ। 

तनकायहरूविारा यौन तहंसालाई सम्ोधन गनने केहवी प्रतरियाहरू के-के हुन्?

आचार-संतहिा

यौन शोषण र यौन दयुव्य्यवहरार ववरूधिको आिरार-संवहतरा वनकरायकरा मराि्यवनददेशनहरूको सेट हो जसले वनकरायको 
कम्यिरारीलराई मयूलरयूत मरानव अवधकरार, सरामरावजक न्राय, मरानव प्वतष्ठरा र मवहलरा, पयुरुष र बरालबरावलकराकरा 
अवधकरारहरूको सम्मरान िन्य प्ोत्सराहन िछ्य । यसले कम्यिरारीलराई यस्तो सम्मरान देिराउने उनीहरूको 
दरावयत्व रोजिरारीको सत्य हो रनेर पवन सयूवित िछ्य । प्वत्यनीय आिरार-संवहतरा लरारराथथीहरूप्वत मरानवतरावरादी 
उतिरदरावयत्वको एक महत्त्वपयूण्य तत्त्व हो। SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयनमरा संलि रएकरा सवहत सबवै 
मरानवतरावरादी वनकरायहरूसँि यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार रोक्करा लरावि आिरार-संवहतरा र नीवतहरू करायरा्यन्वयनमरा 
हनयुपछ्य । वनकरायहरूले सबवै कम्यिरारी मराि्यदश्यनहरूको अनयुपरालनरा िन्य प्वतबधि छन्ख र आफनरा वजमे्मवरारीहरूप्वत 
उन्मयुि रएकरा छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य । वनकरायहरूकरा लरावि यी मराि्यवनददेशनहरू ववकरास िनदे रराम्ो संसराधन 
रनेको मयूलरयूत मरानवतरावरादी मरानक िठबन्नको यौन शोषण र दयुव्य्यवहरारबराट संरक्ण करायरा्यन्वयनको द्युत 
सन्र्य हरातेपयुम्स्तकरा हो।60 अवतररक्त संसराधन रनेको यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार तथरा यौन वहंसराको लरावि IASC 
च्राम्म्यन हो।61

आिरार-संवहतरा सबवै कम्यिरारी—अन्तररावष्ट्र यकरा सराथसराथवै ्थरानीयकरा लरावि सरान्वर्यक छ। वनकरायहरूले 

60 Corinne Davey र Lucy Heaven Taylor, PSEA करायरा्यन्वयन द्युत सन्र्य हरातेपयुम्स्तकरा (मयूलरयुत मरानवतरावरादी मरानक िठबन्न, जयुलराई २०१७), http://www.
pseataskforce.org/uploads/tools/1499958998.pdf.
61 यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार तथरा यौन उत्पीिनको लरावि IASC च्राम्म्यन, https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-sexual-
exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment.

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1499958998.pdf
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1499958998.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
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्थरानीय सं्थराहरूबराट वनययुक्त िररएको कयु नवै पवन कम्यिरारी वरा ् थरानीय समयुदरायबराट कररार िररएकरा व्यम्क्तहरूले 
आिरार-संवहतराको बरारेमरा छलिल िन्यकरा लरावि हस्तराक्र िछ्य न्ख र अवरमयुिीकरण र अवसरहरू प्राति िछ्य न्ख 
रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य । लरारराथथी र प्रराववत समयुदरायहरू पवन वनयम र सबिम्न्त के्त्र-वववशष् प्णरालीहरूबरारे 
सयूवित हनयुपछ्य  र पररवित हनयुपछ्य  जसकरारण उनीहरूले वहंसराको मरावमलरामरा वतनीहरूलराई प्योि िन्य सकछन्ख। 
SRH संयोजकले यौन शोषण र दयुव्य्यवहरारको िोपनीय ररपोवट्यङ र िलो-अपकरा लरावि प्णरालीको ववकरासलराई 
समथ्यन िनयु्यपछ्य ।
  

संययुक्त राट्रि  र NGO आचार-संतहिामा समािेशनका लातग यौन शोषण र 
दयुव्य्निहार तिरूद् संरषिणको तिषयमा IASC काय्नबलका छ तसद्ान्तहरू

 ⊲  मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरूद्राररा िररएकरा यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार घोर दयुव्य्यवहरारको कराय्य हो र 
त्सवैले रोजिरारीको िरारेजीकरा लरावि आधरार हो।

 ⊲ वयस्कतराको उमेर वरा ्थरानीय रूपमरा सहमवतको उमेर जे-जवत रएपवन बरालबरावलकरा (१८ वष्यरन्रा 
कम उमेरकरा व्यम्क्तहरू) सँि यौन वक्रयराकलराप वनषेवधत छ। बच्राको उमेरको सबिन्मरा िलत 
धरारणरा प्वतरक्रा होइन।

 ⊲ यौन प्स्तरावसवहत यौन सम्क्य करा लरावि पवैसरा, रोजिरार, सरामरान वरा सेवराको लेनदेन वरा अन् प्करारकरा 
अपमरानजनक, तयुछि वरा शोषक व्यवहरार वनषेवधत छ। यसमरा लरारराथथीहरूको करारणले सहरायतराको 
लेनदेन समरावेश हन्छ।

 ⊲ मरानवतरावरादी सहरायतरा र सयुरक्रा उपलब्ध िरराउने व्यम्क्त र ्थरान वरा पदको अनयुवित प्योि समरावेश 
हने िरालको मरानवतरावरादी सहरायतरा र संरक्णबराट लरार वलने व्यम्क्त बीिको कयु नवै पवन यौन सबिन् 
वनषेवधत छ। यस्तरा सबिन्हरूले मरानवतरावरादी सहरायतरा कराय्यको ववश्वसनीयतरा र अिण्डतरालराई 
कमजोर तयुल्राउँछन्ख।

 ⊲ मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरूले एउटवै वनकरायमरा रएपवन वरा नरएपवन सहकमथीद्राररा यौन दयुव्य्यवहरार वरा 
शोषणको सबिन्मरा सरोकरार वरा सने्हहरू ववकरास िदरा्य, उहरँाहरूले वनकरायकरा ्थरावपत ररपोवट्यङ 
प्वक्रयराहरूमराि्य त यस्तरा सरोकरारहरू ररपोट्य िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरू यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार रोके् र आफनो आिरार-संवहतराको 
करायरा्यन्वयनलराई प्वधि्यन िनदे वरातरावरण वसज्यनरा िरी करायम रराख् उतिरदरायी हन्छन्ख। सबवै स्तरकरा 
प्बन्कहरूसँि यो वरातरावरण करायम रराखे् प्णरालीहरूलराई समथ्यन र ववकरास िनदे ववशेष 
वजमे्मवरारीहरू छन्ख।62 

उजयुरवी प्रतरिया

यौन शोषण र दयुव्य्यवहरारकरा उजयुरीहरूलराई एकदमवै िभिीर रूपमरा वलनयुपछ्य । वनकरायहरूले वनकरायको 
ध्यरानराकष्यणमरा ल्राइएकरा कयु नवै पवन उजयुरीलराई सही तररकराले सम्रालनकरा लरावि प्वतवक्रयरा प्णरालीलराई ववकरास 
िनयु्यपछ्य । यी प्वक्रयराहरू सयुरवक्त, िोपनीय, परारदशथी र पहँियोग्य हनयुपछ्य । यसमरा वनम्न समरावेश हन सकछन्ख:

 ⊲ स्पट् र सर्ातपि आन्तररक उजयुरवी काय्नतितधहरू जसकरारण ववपवतिबराट प्रराववत कम्यिरारी, 
समयुदराय र मरावनसहरूले  

62 समयुदरायमरा आधराररत उजयुरी प्वक्रयराहरूमरा यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार ववरूधि सयुरक्रा (PSEA) अन्तरवनकराय सहकराय्यमरा उले्ि िररएको: ववश्वव्यरापी मरानक सञ्रालन 
कराय्यवववधहरू (IASC, मे २०१६), https://fscluster.org/document/iasc-psea-Inter-Agency-cooperation.

https://fscluster.org/document/iasc-psea-Inter-Agency-cooperation
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यौन शोषण र दयुव्य्यवहरारकरा मरावमलराहरू िोपनीयतराकरा सराथ कसरी र कवहले ररपोट्य िनदे रने्बरारे 
थराहरा पराउँछन्ख। तपराईंको वनकराय समयुदरायमरा सेवराहरू उपलब्ध िरराउने एउटरा मरात्र सं्थरा हो रने 
यो ववशेषिरी महत्त्वपयूण्य छ। ववपवतिबराट प्रराववत लरारराथथीहरू/मरावनसहरू सबवैकरा लरावि सयुरवक्त र 
पहँियोग्य हने प्णराली ववकरास िन्य प्वक्रयराको वहस्रा हनयुपछ्य ।

 ⊲ यौन शोषण र दयुव्य्निहारबाट लाभार्थीहरूको सयुरषिाको सम्न्धमा उपययुक्त व्यिहारको 
छलफल र सोधपूछलाई प्रोत्साहन गनने काय्नसर्लको संसृ्ति। यस्तो संसृ्कवतले कम्यिरारीलराई 
सयुपररराइजरको ध्यरानराकष्यणमरा प्श्योग्य व्यवहरार ल्राउन अनयुमवत वदन्छ।

 ⊲ अनयुसन्धानका लाातग यौन शोषण र दयुव्य्निहार ररपोट्नहरूको द्युि र उतचि सन्भ्न। 
मरावमलराहरूको ररपोट्य िदरा्य वनकरायहरूले आियू  बवलयो र प्वतबधि अनयुसन्रानहरू उपलब्ध िररान 
तयरार रएको सयुवनवचित िन्य सकछन्ख। वतनीहरूले यी मरावमलराकरा उतिरजीवीहरूलराई मद्त उपलब्ध 
िरराउन तयुरुन्तवै प्वतवक्रयरा जनराउनयुपछ्य ।63

 ⊲ यौन शोषण र दयुव्य्निहारका काय्नहरूको लातग उपययुक्त दण् र जररिाना, जसमरा कररारको 
िरारेजी, पदरावनवत, शयुल्क र रयुक्तरानी वबनराको वनलबिन समरावेश हन सकछ। यसले आपररावधक 
अपरराध वनम्त्रायो रने, यसलराई उवित करानयून प्वत्यन अवधकरारीहरू मराझ सन्र्य िन्य सवकन्छ।64

 ⊲ तनकाय काया्नलयले रेकि्नका लातग उपययुक्त फाइलहरूमा अतभयोगका सबै मौतलक 
कागजािहरू राखे्न समझौिा। करािजरातहरू िोपनीय रराखनपछ्य  र सबिम्न्त कम्यिरारीलराई मरात्र 
पहँियोग्य हनयुपछ्य ।

तपराईंले यौन रूपमरा शोवषत वरा दयुव्य्यहरार रएको कोही व्यम्क्तलराई विन्युहन्छ रने, ्थरावपत 
उजयुरी प्वक्रयरामरा पयूव्यवनधरा्यररत िररएअनयुसरार सबिम्न्त अवधकरारीलराई िोपनीय ढंिले 
घटनराको ररपोट्य िनयु्यहोस्ख।

एकाइ 3: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲ यौन वहंसरालराई घर र करायरा्यलय सवहत तर यसमरा मरात्र सीवमत नरहेर कयु नवै पवन  सेवटङमरा 
पीवितसँिको सबिन् जे-जस्तो रहे तरापवन कयु नवै पवन व्यम्क्तद्राररा जबरजस्ती, हरानी पयुरयराउने 
धम्कीहरू वदएर वरा शरारीररक बल देिराएर कयु नवै पवन यौन कराय्य, यौन कराय्य िनदे प्यत्न, अवनम्छित 
यौनजन् वटप्पणी वरा प्स्तरावहरू िनदे वरा यौन रूपमरा व्यम्क्तको बेिवबिन िनदे कराय्यहरूको रूपमरा 
पररररावषत िररन्छ। SRH करा लरावि MISP ले बलरात्रार/बलरात्रारको प्यरास, यौन दयुव्य्यवहरार र 
यौन शोषणलराई सबिोधन िछ्य । अव्थरा म््थर रएपवछ र SRH करा लरावि MISP करा सबवै तत्त्वहरू 
करायरा्यम्न्वत रएपवछ GBV समस्यराहरूको व्यरापक शे्रणी सबिोधन िन्यमरा ध्यरानराकष्यण वदन सवकन्छ।

 ⊲ यौन वहंसरा रनेको मरानव अवधकरारहरूको उल्ङ्घन हो जसले उतिरजीवीको शरारीररक र मरानवसक 
स्रास्थ्य र सरामरावजक कल्राणमरा प्रराव पराछ्य , जबवक यी उतिरजीवीकरा पररवरार र पयूरवै  समयुदरायकरा 
लरावि सभिराववत पररणरामहरू हन्छन्ख।

 ⊲ द्न्द् वरा प्राकृवतक प्कोप जस्तरा आपतकरालीन अव्थराहरूको अववधमरा वहंसरा, शोषण र दयुव्य्यवहरारको 
जोम्िम ववशेषिरी मवहलरा र केटीहरूकरा लरावि उच् रएको छ।

63 घटनराले वनम्त्राउने उदराहरणकरा लरावि, अन्तरवनकराय PSEA-CBCM उतृ्ष् अभ्रास मराि्यदश्यक (अन्तरवनकराय ्थरायी सवमवत, २०१६),  https://
interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/
documents-50  मरा एनेक्स ४ हेनयु्यहोस्ख।
64 अन्तरवनकराय PSEA-CBCM उतृ्ष् अभ्रास मराि्यदश्यक

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
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 ⊲ वकशोरी केटीहरू, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू (ववशेषिरी बौम्धिक अपराङ्गतरा) र LGBTQIA 
जनसङ्ख ्राहरू असरामरान् अव्थरामरा यौन वहंसराकरा लरावि असयुरवक्त हन्छन्ख वकनरने उनीहरूलराई 
प्रायः  यौन शोषण र बलरात्रारको लरावि लवक्त िररन्छ।

 ⊲  सबवै मरानवतरावरादी कराय्यकतरा्यहरू यौन शोषण रोकथराम िन्य, दयुव्य्यवहरार को बरारेमरा ररपोट्य िन्य र 
मरानवतरावरादी सहरायतरा उमेर, जरावत, वलङ्ग, लवैवङ्गक र लवैवङ्गक पवहिरान, ववैवरावहक म््थवत, यौन झयुकराव, 
्थरान (उदराहरण, ग्ररामीण/सहरी), अपराङ्गतरा, जरावत, वण्य, रराषरा रराजनवैवतक वरा अन् धरारणरा, धम्य, 
ररावष्ट्र य, जरातीय वरा सरामरावजक मयूल, सम्वति, जन्म वरा अन् ववशेषतराहरूको आधरारमरा पक्परात वरा 
रेदरराव निररकन वनष्पक् रूपमरा प्दरान िररएको छ रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि वजमे्मवरार छन्ख।

 ⊲ प्ते्क सेवटङमरा यौन वहंसरा रोकथराम िन्य र प्रराववत जनसङ्ख ्रालराई यौन वहंसराबराट सयुरक्रा िन्य र 
यौन वहंसरामरा उपययुक्त रूपमरा प्वतवक्रयरा जनराउनकरा लरावि मरानक सञ्रालन कराय्यवववध परालनरा िनदे 
बहके्त्रीय पधिवत आवश्यक हन्छ।

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउँदरा वनददेशक वसधिरान्तहरूमरा 
सयुरक्रा, िोपनीयतरा, सम्मरान र िवैर-रेदरराव समरावेश हन्छ।

 ⊲ उतिरजीवीमरा केम््रित पधिवत रनेको उतिरजीवीकरा अवधकरार, आवश्यकतरा र इछिराहरूलराई 
प्राथवमकतरा वदइएको छ रने् हो।

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि विवकत्सकीय स्यराहरारकरा तत्त्वहरूमरा सहरायक सञ्रार; इवतहरास 
र जरँाि; सभिव हँदरा र आवश्यक हँदरा विवकत्सरा-करानयूनी प्णराली र न्रावयक प्मराण सङ्कलन; र EC, 
िररा्यव्थरा परीक्ण, िर्यव्थरा ववकल्पहरूको बरारेमरा जरानकरारी र करानयूनको पयूण्य हदसम्म  सयुरवक्त 
िर्यपतन स्यराहरार/सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारकरा लरावि वसिराररससवहत सहरानयुरयूवतशील र िोपनीय 
उपिरार र पररामश्य, STIs, PEP करा लरावि आनयुमरावनक उपिरार, हेपराटराइवटस B र HPV को रोकथराम, 
घराउहरूको स्यराहरार र वटटरानसको रोकथराम र अन् स्रास्थ्य, मनोववैज्रावनक र सरामरावजक सेवराहरू 
जस्तरा अवतररक्त सेवराहरूकरा लरावि वसिराररस समरावेश हन्छन्ख।

 ⊲ SRH संयोजक र कराय्यक्रम कम्यिरारीले समयुदरायलराई यौन वहंसरा रएपवछ तत्रालीन विवकत्सरा स्यराहरार 
िोज्नुको महत्त्वबरारे र यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि उपलब्ध सेवराहरू पराउने प्करार, ्थरान र 
समयबरारे सयूवित िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ प्रायः  यौन वहंसराको ररपोट्य निररनयुकरा करारणहरूमरा प्वतशोध, लराज, कलंक, असमथ्यतराको िर, 
स्यराहरार र सहरायतरा ि लरारहरूबरारे ज्रानको कमी, जनस्रास्थ्य र अन् सेवराहरूप्वत अववचिसनीयततरा, 
सेवराहरूमरा ववश्वरासको कमी र िोपनीयतराको कमी समरावेश छन्ख।

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयमरा संलग् रएकरा सवहत सबवै मरानवतरावरादी वनकरायहरूसँि यौन 
शोषण र दयुव्य्यवहरार सम्रालनकरा लरावि आिरार-संवहतरा र नीवतहरू करायरा्यन्वयनमरा हनयुपछ्य ।

 ⊲ वनकरायहरूले वनकरायको ध्यरानराकष्यणमरा ल्राइएकरा यौन शोषण र दयुव्य्यवहरारसबिन्ी कयु नवै पवन 
उजयुरीलराई सही तररकराले सम्रालनकरा लरावि सयुरवक्त, िोपनीय, परारदशथी र पहँियोग्य प्वतवक्रयरा 
प्वक्रयराको ववकरास िनयु्यपछ्य ।
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चयुनौिवी र समाधानहरू

चयुनौिवीहरू समाधानहरू
कम्यिरारी सदस्यहरूमरा 
मनोसरामरावजक सेवराहरू उपलब्ध 
िरराउनकरा लरावि कम क्मतरा र 
आधराररयूत सीपहरूको कमी रए 
के हन्छ?

्थरानीय कम्यिरारीले यो रयूवमकराकरा लरावि िवैर-आलोिनरात्मक, सहयोिी 
मनोवृवति र रराम्रा सञ्रार सीपहरू रएकरा एकदमवै उपययुक्त ्थरानीय 
व्यम्क्तहरूलराई पवहिरान िन्यमरा मद्त िन्य सक्म हने सभिरावनरा हने 
छ।

उतिरजीवीसँि सम्क्य मरा आएकरा सबवै कम्यिरारीहरूले उतिरजीवीकरा 
इछिराहरूलराई सम्मरान िन्य र उतिरजीवीकरा पररवरार सदस्यहरूसवहत 
सबवै सबिम्न्त विवकत्सरा र स्रास्थ्य म््थवत जरानकरारीलराई िोपनीय र 
वनजी रराखे् सयुवनवचित िन्य अत्न्त महत्त्वपयूण्य हन्छ।

कम्यिरारी सदस्यहरूलराई उतिरजीवीसँि यस्तो तररकराले सञ्रार िन्य 
आवश्यक हन्छ वक दयुववैले सही जरानकरारी सराझरा िरररहेको सयुवनवचित 
िरोस्ख र स्यराहरार, िवैर-आलोिनरात्मक मनोवृवतिलराई प्वतवबम्बित िरोस्ख।

अव्थरा म््थर रएपवछ मनोसरामवजक सहरायतराकरा प्वशक्ण 
कराय्यक्रमहरू ् थरापनरा िन्य सवकन्छ। आवश्यकतरा अनयुसरार सेवराकरालीन 
प्वशक्ण कराय्यक्रमहरू आपतकरालीन अव्थराको तीव्र िरण अववधमरा 
उपलब्ध िरराउन सवकन्छ। आपतकरालीन तत्परतराको ररािको रूपमरा 
यो प्वशक्ण वलँदरा पवन उपयोिी हने छ।

यौन वहंसकरा उतिरजीवीहरूसँि करामको लरावि संलग्तरा रणनीवतहरूमरा 
ध्यरान केम््रित िनदे सयुझराववत संसराधनहरूमरा वनम्न समरावेश छन्ख:

 • आपतकरालीन पररम््थवतहरूमरा मरानवसक स्रास्थ्य र 
मनोसरामरावजक सहरायतरासबिन्ी IASC मराि्यवनददेशनहरू65

 • यौन दयुव्य्यवहरारकरा बराल उतिरजीववहरूको स्यराहरार 
िनदे: मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा स्रास्थ्य 
तथरा मनोसरामरावजक सेवरा प्दरायकहरूकरा लरावि 
मराि्यवनददेशनहरू (पवहलो संस्करण)66

65 आपतकरालीन पररम््थवतहरूमरा मरानवसक स्रास्थ्य तथरा मनोसरामरावजक सहरायतरासबिन्ी IASC मराि्यवनददेशनहरू (IASC, जयुन २००७), http://www.who.int/
mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf. अवतररक्त उपकरणहरू IASC को वेबपृष्ठ “मरानवसक 
स्रास्थ्य तथरा मनोसरामरावजक सहरायतरा” https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/mental-health-and-psychosocial-support 
मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।
66 यौन दयुव्य्यवहरारकरा बराल उतिरजीववहरूको स्यराहरार िनदे: मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा स्रास्थ्य र मनोसरामरावजक सेवरा प्दरायकहरूकरा लरावि मराि्यवनददेशनहरू (IRC 
र UNICEF, २०१२), http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2012/10/Caring-for-Child-Survivors-of-Sexual-Abuse-Guidelines-for-Health-and-
psychosocial-service-providers-in-Humanitarian-settings-IRC-UNICEF-2012-ENGLISH.pdf.

http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/mental-health-and-psychosocial-support
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2012/10/Caring-for-Child-Survivors-of-Sexual-Abuse-Guidelines-for-Health-and-psychosocial-service-providers-in-Humanitarian-settings-IRC-UNICEF-2012-ENGLISH.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2012/10/Caring-for-Child-Survivors-of-Sexual-Abuse-Guidelines-for-Health-and-psychosocial-service-providers-in-Humanitarian-settings-IRC-UNICEF-2012-ENGLISH.pdf
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 • यौन रूपमरा दयुव्य्यवहरार रइरहेकरा बरालबरावलकरा र 
वकशोर-वकशोरीहरूको ववषयमरा प्वतवक्रयरा जनराउने67

 • मरानवतरावरादी कराय्यमरा वलङ्गमरा आधराररत वहंसराकरा 
हस्तके्पहरू समरावहत िन्यकरा लरावि मराि्यवनददेशनहरू68

 • GBV मरानक सञ्रालन कराय्यवववधहरूको मराि्यदश्यक 
्थरापनरा िनदे 69

यौन वहंसराको बरारेमरा कयु ररा िन्य 
वनषेवधत िररएको र/वरा ्थरानीय 
स्रास्थ्यकमथी र सरामयुदरावयक 
सदस्यहरूद्राररा यौन वहंसरालराई 
सबिोधन िन्य किरा प्वतरोधक 
लिराइएकरा पररम््थवतहरूमरा
के िन्य सवकन्छ?

यौन वहंसराको बरारेमरा छलिल िन्य दृढतरापयूव्यक वनरुत्सरावहत िररने 
पररम््थवतहरूमरा पवन, यसलराई सबिोधन िन्यकरा लरावि नवप्वत्यनीय 
तररकराहरू िेलरा परान्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। उदराहरणकरा लरावि, अत्न्तवै 
रूवढवरादी शरणराथथी जनसङ्ख ्रासँि कराम िनदे एउटरा ्थरानीय 
NGO ले यौन वहंसरासवहत व्यरापक प्करारकरा स्रास्थ्य समस्यराहरू 
समराववष् िरेको शरणराथथी मवहलराकरा लरावि "पराररवराररक स्रास्थ्य" 
कराय्यशरालराहरू आयोवजत िरयो। यसरी, समयुदरायले आियू ले विनेको 
कोही व्यम्क्तमरावथ मरारपीट रएको अव्थरामरा विवकत्सरा स्यराहरार 
वकन, कहरँा र कवहले िोजे् सवहत यौन वहंसराबरारे ज्रान प्राति िरयो। 

कम्यिरारीलराई यौन वहंसराकरा 
उतिरजीवीहरूकरा लरावि 
विवकत्सकीय स्यराहरारको ववषयमरा 
प्वशक्ण वदइएको छवै न रने के 
हन्छ?

सं्थराहरूले यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूको विवकत्सकीय 
व्यव्थरापनमरा प्वशवक्त SRH कम्यिरारी वनययुक्त िन्य महत्त्वपयूण्य 
हन्छ।

्थरानीय कम्यिरारीकरा ववद्मरान क्मतराहरूसँि कराय्य िनयु्यहोस्ख र सभिव 
रएसम्म वछटो यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि विवकत्सकीय 
स्यराहरारको ववषयमरा प्वशक्णहरूको योजनरा बनराउनयुहोस्ख।

आपतकरालीन तत्परतराको तत्त्वको रूपमरा यौन वहंसराकरा 
उतिरजीवीहरूको विवकत्सकीय स्यराहरारको ववषयमरा प्वशक्ण 
प्राति िन्य पवन उपयोिी हन्छ।

   

                                                                                                                                                                           

67 यौन रूपमरा दयुव्य्यवहरार रइरहेकरा बरालबरावलकरा र वकशोर-वकशोरीहरूको ववषयमरा प्वतवक्रयरा जनराउने: WHO विवकत्सकीय मराि्यवनददेशनहरू (WHO, २०१७), 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-eng.pdf?sequence=1.
68 मरानवतरावरादी कराय्यमरा वलङ्गमरा आधराररत वहंसराकरा हस्तके्पहरू सरामवहत िन्यकरा लरावि मराि्यवनददेशनहरू: जोिम घटराउने, उत्रानशीलतरा वृम्धि िनदे र पयुनः  प्राम्तिमरा 
सहरायतरा िनदे (IASC, २०१५), https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-
res.pdf.
69 वलङ्गमरा आधराररत वहंसराकरा संसराधन उपकरणहरू: वलङ्गमरा आधराररत वहंसराकरा मरानक सञ्रालन कराय्यवववधहरू (लवैवङ्गक र मरानवतरावरादी कराय्यमरा IASC उप-कराय्यरत 
समयूह, मे २००८), https://www.k4health.org/toolkits/igwg-gender/establishing-gbv-standard-operating-procedures-sops.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-eng.pdf?sequence=1
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-res.pdf
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जाँचसूचवी: यौन तहंसा रोके् र 
उत्तरजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा 
प्रतितरिया जनाउने
तलको SRH करा लरावि MISP वनरीक्ण जरँािसयूिी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान वनरीक्ण 
िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

3. यौन तहंसा रोरेि र उत्रजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा प्रतितरिया जनाउने
हो होइन

3.1 यौन वहंसरा रोक्करा लरावि बहके्त्रीय समन्वय प्वक्रयराहरू ्थरानमरा छन्ख

3.2 स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सयुरवक्त पहँि

सयुरक्रा उपरायहरू रएकरा स्रास्थ्य सयुववधराहरूको प्वतशत (वरत्रबराट लक िन्य वमलने स्त्री-पयुरुषकरा 
लरावि छयु ट्रा-छयु ट्वै  शौिरालयहरू; स्रास्थ्य सयुववधराको वररपरर बतिीको व्यव्थरा; सयुववधरामरा को प्वेश िददै  
छ वरा सयुववधराबराट को वनम्सँ्कदवै  छ रनी वनयन्त्रण िनदे प्णराली जस्तवै सयुरक्राकमथी वरा ररसेपशन)

%

3.3 यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूलराई व्यवम््थत िन्य िोपनीय स्रास्थ्य सेवराहरू हो होइन

यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूको विवकत्सकीय व्यव्थरापन उपलब्ध िरराउने स्रास्थ्य सयुववधराहरूको
प्वतशत:(स्यराहरार प्स्तराव िनदे स्रास्थ्य सयुववधराहरू/सबवै स्रास्थ्य सयुववधराहरूको सङ्ख ्रा) x १०० %

आपतकरालीन िर्यवनरोध  (EC)

िररा्यव्थराको परीक्ण (EC वरा पोस्ट एक्सपोजर प्ोविलेम्क्स [PEP] पहँि िन्य आवश्यक छवै न)

िररा्यव्थरा

PEP

STIs रोके् र उपिरार िनदे एम्न्बरायोवटकहरू

वटटरानस टक्सोइि/वटटरानस इम्युनोग्ोबयुवलन

हेपराटराइवटस B को िोप

सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार (SAC)

स्रास्थ्य सेवराहरूको वसिराररस

सयुरवक्त िर्यपतन सेवराहरूको वसिराररस

मनोववैज्रावनक र सरामरावजक सहरायतरा सेवराहरूको वसिराररस

3.4 स्रास्थ्य सेवराहरूमरा ररपोट्य िररएकरा यौन वहंसराकरा घटनराहरूको सङ्ख ्रा

घटनराको ७२ घण्रावरत्र PEP प्राति िनदे यौन वहंसराकरा योग्य उतिरजीवीहरूको प्वतशत: (घटनराको 
७२ घण्रावरत्र PEP प्राति िनदे योग्य उतिरजीवीहरूको सङ्ख ्रा/PEP प्राति िन्यकरा लरावि योग्य 
उतिरजीवीहरूको जम्मरा सङ्ख ्रा) x १००

%

3.5 यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि स्यराहरारकरा लरारहरू र ्थरानबरारे जरानकरारी
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सामग्वीहरू र आपूति्नहरू

यौन तहंसाका उत्तरजवीतिहरूलाई तचतकत्सकवीय स्ाहार उपलब्ध गराउन कस्ा 
आपूति्नहरू आिश्यक हुनछन् िा कयु न IARH तकटहरू अि्नर गन्न सतकनछ?

IARH तकटहरू (२०१९)

IARH वकटहरूलराई तीन सेवरा िेवलररी स्तरहरू लवक्त िददै  तीनवटरा स्तरमरा ववि्यकृत िररएकरा छन्ख। वकटहरू 
ववशेष लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको लरावि तीन मवहनराको अववधकरा लरावि प्योि िन्य विजराइन िररएकरा 
हन्ख।70

नोट: IARH वकटहरू सन्र्य ववशेष वरा ववसृ्तत छवै नन्ख। सं्थराहरू IARH वकटहरूमरा मरात्रवै रर पनयु्यहँदवैन र SRH 
आपयूवत्यहरूको िररदलराई सभिव रएसम्म वछटो वतनीहरूको वनयवमत स्रास्थ्य िररद प्णरालीहरूमरा समरावहत िनदे 
योजनरा बनराउनयुपछ्य । यसले आपयूवत्यहरूको वनरन्तरतरालराई सयुवनवचित मरात्र निरेर MISP बराट SRH सेवराहरूलराई 
ववसृ्तत स्यराहरारमरा ववस्तरारण िन्य पवन सक्म बनराउने छ।

स्ास्थ्य स्ाहार स्र तकट नम्र तकटको नाम
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट ३ बलरात्रारपचिरातको उपिरार

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट ५ STI उपिरार

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट ८ िर्यपरात वरा िर्यपतनकरा जवटलतराहरूको
व्यव्थरापन

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट ९ पराठेघरको मयुिको र रेवजनल वटयस्यको मम्यत

समपूरक सामग्वीहरू

समपयूरक सरामग्रीहरू सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरूको अनयुसरार अि्यर िन्य 
सवकन्छ। समपयूरक सरामग्रीहरू २०२० मरा UNFPA बराट उपलब्ध हने छन्ख।

सेिा िेतलभरवीको स्र िस्यु पूरक हुन
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी मवजोप्खरोस्खटोल* वकट 2B, 6A, 8

प्खरराथमवक स्खवरास्खथ्खय स्खयराहरार सयुववधरा
(BEMONC)

मराइिवप्स्टोन कवट 8

*वमजोप्ोस्टोल प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा स्तरकरा लरावि वकटहरू 6A र 8 पयूररा िन्यकरा लरावि िररद िन्य पवन सवकन्छ।

सभिव हँदरा, ववपदको समयपयूव्य IAEH वकट र सरामग्रीहरूकरा लरावि पयूव्य-दतरा्य िन्य र मरानवतरावरादी आपतकरालीन 
अव्थराको अववधमरा देशमरा दतरा्य  वरा अनयुमवत नरएकरा औषवधहरू िररद निन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ।

70 २०१९ IARH वकटहरू प्रारम्भिक २०१० मरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। संशोवधत वकटहरू उपलब्ध छन्ख वरा छवै नन्ख रनी प्मरावणत िन्य UNFPA (https://
www.unfpa.org) वरा IAWG  (http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011) मरा जरँाि िनयु्यहोस्ख। २०२० रन्रा अिरावि उपलब्ध 
हने वकटहरूसँि सबिम्न्त जरानकरारीकरा लरावि  http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011 मरा िएर ववपद अव्थराहरूकरा 
लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण, २०११) हेनयु्यहोस्ख।

http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
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एकाइ 3 प्रश्नोत्तर: यौन तहंसालाई रोके् र उत्तरजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा
प्रतितरिया जनाउने

1. उतिरजीवीले जरँाि िरराउने सबिन्मरा सहज महसयुस िनयु्यहन् र जरँाि िरराउन अस्ीकरार िनयु्यहन्छ रने, 
स्रास्थ्य प्दरायकले जरँाि रएपवछ मरात्र उपिरार र औषवध उपलब्ध िरराउन सवकन्छ रनेर व्यरा्रा िनयु्यपछ्य ।

सहवी िा  गलि

2. यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि विवकत्सकीय स्यराहरारमरा वनम्न बाहेक सबवै समरावेश हन्छन्ख:

a. इवतहरास र जरँाि
b. सहयोिी सञ्रार
c. STIs को आनयुमरावनक उपिरार
d. िररा्यव्थराको जरँाि र नेिेवटर रएपवछ मरात्र PEP वदने
e. बलरात्रार रएपवछ जवत सक्ो वछटो र १२० घण्रावरत्रमरा आपतकरालीन िर्यवनरोध
f. िररा्यव्थरा ववकल्पहरूबरारे जरानकरारी र करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार/

सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारकरा लरावि वसिराररस

3. पयुरुष उतिरजीवीहरूले यौन वहंसराको घटनराबरारे ररपोट्य िनदे सभिरावनरा बढी हन्छ।

सहवी िा  गलि

4. यौन वहंसराकरा अपररावधहरू प्रायः  घवनष् सराथी वरा उतिरजीवीसँि विनजरान रएकरा अन् व्यम्क्तहरू हने 
िछ्य न्ख।

 
सहवी िा  गलि

5. कम्यिरारी सदस्यले यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार ववरूधि सयुरक्राकरा मयूलरयूत वसधिरान्तहरूको उल्ङ्घन िरररहेको 
तपराईंलराई संवदग्ध रएको िण्डमरा तपराईंले के िनयु्यपछ्य ?

a. कम्यिरारी सदस्य वहंसराको कराय्यमरा संलग् हनयुहन्छ वरा हनयुहन् रनी हेन्यकरा लरावि अनयुसन्रान 
िनयु्यहोस्ख

b. कम्यिरारी सदस्यसँि कयु ररा िनयु्यहोस्ख र उहरँाहरूलराई रोक् रन्युहोस्ख
c. यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार ववरूधि सयुरक्राकरा लरावि आफनो सयुपररराइजर वरा के्रि वबन्दमरा कम्यिरारी 

सदस्यको बरारेमरा ररपोट्य िनयु्यहोस्ख
d. केही पवन निनयु्यहोस्ख 
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एकाइ 4: HIV र अन्य STIS को 
सङ्रिमण रोके् र यसको कारणले हुने 
तबरामवी र मृत्युदर कम गनने
ह्खमन इम्युनोविविवशयन्ी रराइरस रएर जीवन ियुजरारररहेकरा १.६ वमवलयन मरावनसहरू २०१३ को मरानवतरावरादी 
आपतकरालीन अव्थराबराट प्रराववत रएकरा वथए जसमधे्य ६८% सँि उपिरारमरा कयु नवै पहँि वथएन।71 मरानवतरावरादी 
पररम््थवतहरूमरा HIV सङ्ख क्रमण बीिको सबिन् जवटल छ र वववरन् प्करारकरा िवतशील अन्तरवक्रयरामरा वनर्यर 
छ जसमरा वनम्न समरावेश छन्ख: 

 ⊲ मयूल के्त्रकरा जनसङ्ख ्रा र आयोजक जनसङ्ख ्रावरत्र केही समयूहहरूको HIV व्यरापकतरा र 
संवेदनशीलतरा;

 ⊲ वव्थरावपत र वररपररकरा जनसङ्ख ्राहरूको बीिमरा अन्तवक्र्य यराको स्तर;
 ⊲ तिसर्ातपिको अववध; र
 ⊲ तिसर्ातपि जनसङ्ख ्रालराई अलगे् रराखे् ्थरान र सीमरा (उदराहरण,सहरी र वशववरमरा आधराररत 
शरणराथथीहरू)।

HIV सवहत यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरू (STIs) रोकथराम, उपिरार र स्यराहरारकरा मराध्यमहरूमरा पहँि 
सीवमत हने ववपद अव्थराहरूमरा बढ्ख ने/िवै लने सभिरावनरा हन्छ। यद्वप, द्न्द् पररम््थवतहरूमरा िररएकरा 
िोजहरूमरा पवन वव्थरावपत मरावनसहरूलराई अलि रराम्िएको र कम िवतशील रएकरा केही पररम््थवतहरूमरा 
HIV को सभिरावनरा वछमेकी देशहरूरन्रा कम रएको पराइएको छ।72 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा HIV  रोक् 
र यसमरा प्वतवक्रयरा जनराउन न्यूनतम बहके्त्रीय हस्तके्पहरूको समयूह उले्ि िनदे महत्त्वपयूण्य संसराधन रनेको 
मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा HIV सबिोधन िन्यकरा लरावि अन्तरवनकराय ्थरायी सवमवत मराि्यवनददेशहरू हन्ख।73

एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ रगि दानको सयुरवक्त र उवित प्योि के हो र यसलराई कसरी उपलब्ध िरराउने रनी व्यरा्रा िन्य;
 ⊲ उच्च सरावधरानीहरू के हन्ख, वयनीहरू वकन महत्त्वपयूण्य हन्छन्ख र वयनीहरूको प्योि िररएकरा छन्ख रनी 
कसरी सयुवनवचित िनदे रनी व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ वनः शयुल्क, लयुवब्केट िररएकरा कण्डमहरूको उपलब्धतरा सयुवनवचित िनयु्यको महत्त्व व्यरा्रा िन्य;
 ⊲ अवसरवरादी सङ्ख क्रमणहरूकरा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू जरारी रराखन र को-टट्र राइमोक्सराजोल प्दरान 
िनयु्यको महत्त्व व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ पोटि एक्सपोजर प्ोविलेम्क्सस (PEP) कसले प्राति िनयु्यपछ्य  रनी पवहिरान िन्य; र
 ⊲ STIs को वसन्ट्र ोवमक व्यव्थरापनको वण्यन िन्य।

71 मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा HIV (UNAIDS, २०१५), https://www.unhcr.org/566961609.pdf.
72 Brady W. Bennett, Brandon D. L. Marshall, Annie Gjelsvik, Stephen T. McGarvey र Mark N. Lurie, “३६ उप-सहराररा अवफ्की रराष्ट्र हरूमरा 
वहंसरात्मक द्न्द् हनयुअवघ, रइरहँदरा र रएपवछ HIV को व्यरापकतरा, १९९०–२०१२: पयरा्यवरणीय अध्ययन,” PLoS One 10, नं. ११ (नोरेबिर १२, २०१५), https://
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142343.
73 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा HIV सबिोधन िन्यकरा लरावि IASC मराि्यवनददेशनहरू, २०१० (IASC, सेपे्बिर २, २०१०),  https://
interagencystandingcommittee.org/hiv-humanitarian-situations/documents-public/iasc-guidelines-addressing-hiv-humanitarian-
settings.

https://interagencystandingcommittee.org/hiv-humanitarian-situations/documents-public/iasc-guidelines-addressing-hiv-humanitarian-settings
https://interagencystandingcommittee.org/hiv-humanitarian-situations/documents-public/iasc-guidelines-addressing-hiv-humanitarian-settings
https://interagencystandingcommittee.org/hiv-humanitarian-situations/documents-public/iasc-guidelines-addressing-hiv-humanitarian-settings


62

SRH का लातग MISP का उदे्श्य र तरियाकलापहरू

HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोके् र यसको कारणले हुने तबमारवी र मृत्युदर 
कम गनने।

HIV र अन् STIs को सङ्ख क्रमण रोक्करा लरावि SRH संयोजक, कराय्यक्रम प्बन्क र सेवरा प्दरायकहरूले 
वनम्न कयु रराहरू िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसँि कराम िनयु्यपछ्य :

 ⊲ रगि दानको सयुरवक्त र उवित प्योि ्थरापनरा िन्य;
 ⊲ उच्च सरावधरानीहरूको प्योि सयुवनवचित िन्य;
 ⊲ वनः शयुल्क, लयुवब्केट िररएकरा पयुरुष कण्डमहरूको उपलब्धतराको ग्यरारेण्ी वदन र उपययुक्त हँदरा 
(उदराहरण, जनसङ्ख ्राद्राररा पवहले नवै प्योि हँदरा), मवहलरा कण्डमहरूको प्रावधरान सयुवनवचित िन्य;

 ⊲ आमराबराट बच्रामरा सङ्ख क्रमणको रोकथराम (PMTCT) कराय्यक्रमहरूमरा नरामरावङ्कत रएकरा 
मवहलरासवहत आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापी कराय्यक्रममरा नरामरावङ्कत रएकरा 
मरावनसहरूकरा लरावि उपिरार जरारी रराख्करा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरूको प्रावधरानलराई समथ्यन िन्य;

 ⊲ उपययुक्त रएअनयुसरार यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरू र पेशेवर अनरावरणकरा लरावि PEP उपलब्ध 
िरराउन;

 ⊲ HIV रेवटएको वरा पवहले नवै HIV वनदरान रएकरा वबररामीहरूकरा लरावि अवसरवरादी सङ्ख क्रमणहरूकरा 
लरावि को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोविलेम्क्ससको प्रावधरानलराई समथ्यन िन्य;

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा STIs को वसन्ट्र ोवमक वनदरान र उपिरारको उपलब्धतरा सयुवनवचित िन्य।

HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोक् र यसको कारणले हुने तबमारवी र मृत्युदर 
कम गनने कयु रालाई तकन प्रार्तमकिा मातननछ?

STIs ले वबररामी स्रास्थ्यको ववश्वव्यरापी बोझको ठयू लो अनयुपरात वनम्त्राउँछ। ववश्वव्यरापी तहमरा HIV महरामरारीको 
प्वतवक्रयरामरा पवछल्ो तीन दशकदेम्ि महत्त्वपयूण्य प्िवत िरे तरापवन, ववशेषिरी मरानवतरावरादी सन्र्यहरूमराहरूमरा 
HIV सबिोधन िनदे कराय्य जरारी ियुनौती रहन्छ। मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूबराट प्रराववत 
मरावनसहरूको महत्त्वपयूण्य अनयुपरात HIV को जोम्िममरा रएकरा वरा HIV रएर जीवन ियुजरारररहेकरा मरावनसहरू 
रए तरापवन, आपतकरालीन अव्थराहरूमरा HIV को रोकथराम, उपिरार र स्यराहरारको पहँिलराई प्रायः  प्राथवमकतरा 
वदन सवकँदवैन। द्न्द्, व्यरापक वव्थरापन, जीववकरा ियुमराउने, िराद् असयुरक्रा, सरामरावजक म््थरतरा, रोजिरारीको कमी, 
आधराररयूत संरिनरासबिन्ी तनराव र वरातरावरणीय ववनराश र असमथ्यतरा जस्तरा जवटल आपतकरालीन अव्थरालराई 
पररररावषत िनदे ववशेषतराहरूले प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूको संवेदनशीलतरा र HIV को जोम्िम बढराउन सकछ। 
नयरँा सङ्ख क्रमणहरू रोके् र आवश्यकतरामरा रएकरा मरावनसहरूलराई उपिरार प्दरान िनदे प्यरासहरूमरा योिदरान 
पयुरयराउन सभिव हने सबवै कयु रराहरू िन्य आवश्यक हन्छ।
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तिपतत्तबाट प्रभातिि पररच्सर्तिहरूमा HIV को सङ्रिमणका लातग केहवी 
जोच्खमका कारकहरू के-के हुन्?
HIV सङ्ख क्रमणहरूसवहत STIs लराई सबिोधन वरा जरँाि िररएन रने, वयनीहरू धेरवै  करारराणकरा लरावि
ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूको बीिमरा बढ्खन सकछन्ख:74,75,76
  

 ⊲ स्रास्थ्यको िरराब आधराररयूत संरिनराको करारणले HIV को रोकथराम, उपिरार र स्यराहरार सेवराहरूमरा 
घट्खदो पहँि हन सकछ (उदराहरण, व्यम्क्तित सयुरक्रात्मक उपकरण, सिरा वनिल/वसररन्जहरू 
आवदको कमी)।

 ⊲ कम्यिरारीहरूले आियू  उच् सरावधरानीहरूको परालनरा िन्य एकदमवै व्यस्त रएको वरा वयनीहरूको 
महत्त्वबरारे सिेत नरएको महसयुस िन्य सकछन्ख।

 ⊲ सरामरावजक र सरामयुदरावयक आधराररयूत संरिनराहरूको ववकरारले उतिरजीववकरा आवश्यकतराहरू 
प्राति िन्यकरा लरावि बलरात्रार, यौन शोषण र यौन करारोबरारको घटनरा र यौन व्यवहरार वनयन्त्रण िनदे 
सरामरावजक मरान्तराहरूको अवरोध बढराउन सकछ।

 ⊲ HIV को जोम्िममरा रहेकरा र HIV रएर जीवन ियुजरारररहेकरा प्मयुि जनसङ्ख ्राहरूकरा ववद्मरान 
असमरानतरा, कलंक र सीमरान्तकरण बढ्खन सकछन्ख।

 ⊲ जनसङ्ख ्रा HIV को उच् व्यरापकतरा रएको के्त्रमरा सन्य सकछन्ख।
 ⊲ कण्डमहरूमरा सीवमत पहँि छ वरा कयु नवै पहँि छवै न वरा आपतकरालीन प्वतवक्रयराको ररािको रूपमरा 
कण्डमहरूको प्राथवमकतराको कमी छ।

 ⊲ ववपवतिबराट प्रराववत व्यम्क्तहरूमरा िरीबी, िराद् असयुरक्रा, स्रास्थ्य सेवराहरूमरा पहँिको कमी, 
िवतशीलतरा र सेनरा, शरान्ती सयुरक्रा बलहरूद्राररा वहंसरा र/शोषणको ववरुधिमरा सयुरक्राको कमी र अन् 
कयु रराहरूसवहत धेरवै  करारणहरूले िदरा्य STIs मरा बढ्खदो संवेदनशीलतरा हन्छ।

 ⊲ वकशोर-वकशोरीहरूले सरानो उमेरमवै यौन सबिन्हरू सयुरु िन्य सकछन्ख।
 ⊲ मरावनसहरूले कण्डमको प्योि निररकन यौन सम्क्य  रराखे् जस्तरा यौन जोम्िमहरू वलने सभिरावनरा 
बढी हन सकछ।

यद्वप, ववपवतिबराटमरा प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूमरा HIV को सङ्ख क्रमण जवटल हन्छ रने् कयु ररालराई ध्यरानमरा 
रराख् महत्त्वपयूण्य हन्छ। यी जनसङ्ख ्राहरूको बढ्खदो अवतसंवेदनशीलतरा आवश्यक रूपमरा बढी HIV 
सङ्ख क्रमणहरूमरा रूपरान्तरण हने िनदे सरामरान् धरारणरा िराटराद्राररा समवथ्यत छवै न। द्न्द् र वव्थरापनको 
अववधमरा वववरन् प्वतस्पधरा्यत्मक र अन्तरवक्रयरात्मक करारकहरूले HIV को सङ्ख क्रमणमरा प्रराव पराछ्य न्ख।77

 
HIV को सङ्रिमण

HIV शरीरकरा िरारवटरा तरल पदराथ्यबराट सङ्ख क्रवमत हन्छ: रित, वीय्य, योनी स्रावहरू र स्तनको दयू ध। HIV 
करा प्मयुि सङ्ख क्रमण मराि्यहरू रनेकरा सङ्ख क्रवमत तरल पदराथ्यहरूको प्वेशद्रारबराट असङ्ख क्रवमत व्यम्क्तको 
रक्तप्वराह, एकदमवै सरामरान्तयरा असयुरवक्त यौन सम्क्य , सङ्ख क्रवमत रित र आमराबराट बच्रामरा सङ्ख क्रमण 
हन्ख। अवधकरंाश सङ्ख क्रमणहरू सरामरान्तयरा असयुरवक्त यौन सम्क्य को पररणराम स्रूप रएकराले, सङ्ख क्रमण 
मराि्यहरूको अनयुपरात वरातरावरण अनयुसरार िरक-िरक हन्छ।

74 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा HIV सबिोधन िन्य लरावि IASC मराि्यवनददेशनहरू, २०१०
75 शरणराथथी र आयोजक जनसङ्ख ्राहरूकरा HIV-सँि सबिम्न्त आवश्यकतराहरूलराई समथ्यन िनदे रणनीवतहरू (UNAIDS र UNHCR, अक्टोबर २००५) http://
data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc1157-refugees_en.pdf.
76 आपतकरालीन पररम््थवतहरूमरा HIV/AIDS हस्तके्पहरूकरा लरावि मराि्यवनददेशनहरू (IASC, २००४), https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-
pdf/guidelines-hiv-emergencies.pdf.
77Bennett, et al., “३६ उप-सहराररा अवफ्की रराष्ट्र हरूमरा HIV को व्यपकतरा , १९९०–२०१२ …।”

http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc1157-refugees_en.pdf
http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc1157-refugees_en.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/guidelines-hiv-emergencies.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/guidelines-hiv-emergencies.pdf
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SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

रगि दानको सयुरतषिि र उतचि प्रयोग

 HIV को सङ्ख क्रमण र हेपटराइवटस B र C, मलेररयरा र वरररङ्गी जस्तरा अन् रित दरान िदरा्य सन्य सके् सङ्ख क्रमणहरू 
रोक्करा लरावि रितको उवित र सयुरवक्त प्योि महत्त्वपयूण्य हन्छ। अनयुवित तररकराले परीक्ण िररएको वरा परीक्ण 
निररएको रित र रित तथरा रक्त उत्परादनहरूको िलत प्योिले प्रापकहरूमरा HIV र अन् सङ्ख क्रमणहरू सनदे 
जोम्िमलराई बढराउँछ। HIV-सङ्ख क्रवमत रित दरान िररयो रने, प्रापकनरा HIV को सङ्ख क्रमण लिरि 100% 
हन्छ। यवद सयुववधरा, आपयूवत्य र उपययुक्त रूपमरा योग्य कम्यिरारी उपम््थत नरएको िण्डमरा रित दरानकरा कराय्यहरू 
िनयु्यहँदवैन। सही तररकराले सञ्रालन िररयो रने, रित दरानले जीवन बिराउन सकछ। यद्वप, सङ्ख क्रमणको जोम्िम 
हन नवदन र रितको अरराव पन्य नवदनकरा लरावि अनरावश्यक रित दरानकरा कराय्यहरूको सङ्ख ्रा घटराउन पवन 
महत्त्वपयूण्य हन्छ। रितको उपययुक्त विवकत्सकीय प्योि सयुवनवचित िरेर, रित दरानको आवश्यकतरा पन्य नवदएर र 
रित दरानकरा ववकल्पहरूको प्योि िरेर अनरावश्यक रित दरानको कराय्य कम िन्य सवकन्छ।

ववश्व स्रास्थ्य संिठन (WHO) द्राररा उले्ि िररएअनयुसरार रित दरानकरा लरावि मरानक मरापदण्ड प्योि िनयु्यहोस्ख:78 

उतचि रगि दानको काय्नमा तनम्न समािेश हुनछन्:

 ⊲ जीवन जोम्िममरा परानदे पररम््थवतहरूमरा र कयु नवै ववकल्प नहँदरा मरात्र रित दरान िनदे।
 ⊲ सवक्रय रक्तस्राव रोक् वरा कम िन्यकरा लरावि औषवधहरू प्योि िनदे (उदराहरण, अम्क्सटोवसन र 
वमजोप्ोस्टोल)।

 ⊲ सभिव हँदरा ियुमेको मरात्ररा प्वत्थरावपत िन्यकरा लरावि वक्रस्टलोयिमरा आधराररत प्वत्थरापनहरू (ररङ्गस्य 
ल्राके्टट, सरामरान् सेलराइन) जस्तरा रितकरा प्वत्थरापनहरू प्योि िनदे।

सयुरतषिि रगि दानको काय्नमा तनम्न कयु राहरू समािेश हुनछन्:

 ⊲ एकदमवै उपययुक्त परीक्णहरू प्योि िरेर कम्ीमरा HIV १ र २, हेपटराइवटस B र C र वररङ्गीको 
लरावि दरान िनदे सबवै रित जरँाि िनदे। HIV को म््थवत वनधरा्यरण िन्य एउटरा HIV परीक्ण पयरा्यति छवै न। 
रित दरान सेवराहरूलराई मरावनसको HIV परीक्णमरा पहँि िनदे तररकराको रूपमरा नहेररए तरापवन, रित 
दरान िनदे व्यम्क्तको परीक्णमरा प्वतवक्रयराशील नवतजरा हन्छ रने, यसको बरारेमरा उनीहरूसँि कयु ररा 
िनयु्यपछ्य । त्सपवछ, उनीहरूलराई आफनो HIV को म््थवत पयुवष् िन्य थप परीक्णकरा लरावि विवकत्सकीय 
सेवराहरूमरा सम्क्य  िन्य र पयुवष् रएको िण्डमरा उपययुक्त सेवराहरूमरा सम्क्य  िन्य प्ोत्सराहन िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ रगि दान गदा्न सन्य सके् सङ्ख क्रमण लरागे् र दृढ रित दरातराको ियन मरापदण्ड ववकरास हने न्यून 
जोम्िममरा स्वैम्छिक, वनः शयुल्क रित दरातराहरूबराट रित सङ्कलन िनदे।

 ⊲ ववसृ्तत प्वतवक्रयराको ररािको रूपमरा ्थरावपत हनरा सराथ HIV पररामश्य तथरा परीक्ण सेवराहरूसँि 
रित दरान सेवराहरूलराई सबिधि िनदे र दरातराहरूको रित जरँाि िनयु्यपयूव्य उनीहरूलराई HIV पररामश्य र 
परीक्णकरा लरावि वसिराररस िनदे।

 ⊲ ABO समयूहीकरण र रेसस D टराइवपङ सञ्रालन िनदे र समयले सराथ वदएमरा छि्खके जरँाि िनदे।

78 WHO रित दरानको सयुरक्रा वेबपृष्ठ  http://www.who.int/bloodsafety/en. मरा िेलरा पराररन्छ।

http://www.who.int/bloodsafety/en
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 ⊲ उपययुक्त रेसस प्करारको रित रएको प्जनन उमेरकरा मवहलराहरूलराई मरात्र रक्त दरान िनदे।
 ⊲ तबस्रा छेउमरा सयुरवक्त रित दरानको अभ्रास र रितको झोलरा, सयुई र वसररन्जहरूको सयुरवक्त 
व्यव्थरापन सयुवनवचित िनदे।79

उतचि िर्ा सयुरतषिि रगि दान उपलब्ध गराउन SRH संयोजक र काय्नरिम 
व्यिसर्ापकले के गनयु्नपछ्न ?

SRH संयोजक र कराय्यक्रम व्यव्थरापकले वनम्न कयु रराहरू सयुवनवचित िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य के्त्र/समयूह सराझेदरारहरूसँि 
कराम िनयु्यपछ्य :

 ⊲ तसफाररस स्तरकरा अस्पतरालहरूमरा सयुरवक्त तथरा उवित रित दरानकरा लरावि पयरा्यति आपयूवत्यहरू 
छन्ख।

 ⊲ कम्यिरारीसँि सयुरवक्त रित दरानकरा अभ्रासहरूको उपययुक्त ज्रान छ र रित दरानको आवश्यकतरा 
कम िन्य आपयूवत्यहरूमरा पहँि छ।

 ⊲ सयुरवक्त दरातराहरूलराई वनययुक्त िररएको छ। दरातरा प्श्रावलीमराि्य त र सभिराववत दरातराहरूलराई 
रित सयुरक्राकरा आवश्यकतराहरूबरारे स्पष् जरानकरारी उपलब्ध िरराएर सयुरवक्त दरातराहरू ियन िन्य 
सवकन्छ। स्वैम्छिक दरातराहरू वनययुक्त िनयु्यहोस्ख र कम्यिरारीलराई रित दरान िन्य अनयुरोध निनयु्यहोस्ख।

 ⊲ रगि दानका लातग मरानक सञ्रालन प्वक्रयराहरू करायरा्यन्वयन छन्ख। वयनीहरू कयु नवै पवन सं्थरामरा 
ियुणस्तर प्णरालीकरा महत्त्वपयूण्य तत्त्वहरू हन्ख र वक्रयराकलरापको सम्रादनमरा अनयुरूपमरा सयुवनवचित 
िन्य प्योि िररन्छ। मरानक सञ्रालन प्वक्रयराहरूको प्योि रित दरानमरा कराम िनदे सबवै कम्यिरारी 
सदस्यहरूकरा लरावि अवनवराय्य हन्छ। के्रिीय ्थरानमरा सबवै ्थरानीय रराषराहरूकरा प्वतवलवपहरू 
रराखनहोस्ख र वतनीहरूलराई सहज सन्र्यकरा लरावि उपलब्ध होस्ख रने् उदे्श्यले प्ते्क प्वक्रयरामरा कराम 
िररने ्थरानमरा पोस्ट िनयु्यहोस्ख।

 ⊲ दान गनने वनण्ययकरा लरावि वजमे्मवरारी वनवद्यष् िररएको छ र विवकत्सरा कम्यिरारीलराई उतिरदरायी ठहर 
िरराइएको छ 

 ⊲ कम्यिरारीलराई प्ोटोकलहरूबरारे जरानकरार िरराइएको छ र वबस्तरराको छेउमरा सयुरवक्त रित दरानको 
अभ्रास सयुवनवचित िन्यकरा लरावि सबवै समयमरा प्वक्रयराहरू परालनरा िनयु्यहन्छ।

 ⊲ रगिको झोलरा, सयुई र वसररन्जहरू जस्तरा िोहोर उत्परादनहरूलराई सयुरवक्त तररकराले व्यव्थरापन 
िररन्छ।

 ⊲ रगि जाँच िररने र रित दरानको कराम िररने के्त्रहरूमरा ववचिसनीय प्कराश स्ोतहरू हन्छन्ख।  
त्रयुवटहरूको जोम्िम कम िन्यकरा लरावि, पयरा्यति प्कराश उपलब्ध हँदरा बराहेक सभिव रएसम्म ररातीको 
समयमरा रित दरान निनयु्यहोस्ख।।80

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

उच्च सािधाननवीहरूको प्रयोग सयुतनतचिि गनने

SRH संयोजकले पवहलो स्रास्थ्य तथरा SRH समन्वयन बवैठकहरूको अववधमरा उच् सरावधरानीहरूको महत्त्वलराई जोि 
वदन महत्त्वपयूण्य हन्छ। प्रायः  रि्यर-रि्यर वनययुक्त रएकरा म्लिनरहरू र अन् सहरायक कम्यिरारीले यसअवघ स्रास्थ्य 
वरातरावरणहरूमरा कराम निरेको वरा त्सवैले पयरा्यति प्वशक्ण प्राति निरेको हन सके् कयु ररामरा ववशेष रूपमरा ध्यरान वदनयुहोस्ख। 
79 सयुरवक्त दरातराहरू ियन िनदे बरारे थप जरानकरारीकरा लरावि, http://www.who.int/bloodsafety/voluntary_donation/en मरा जरानयुहोस्ख। 
80 रित सयुरक्राबरारे थप जरानकरारीकरा लरावि, visit http://www.who.int/bloodsafety/clinical_use/en मरा जरानयुहोस्ख।

http://www.who.int/bloodsafety/voluntary_donation/en
http://www.who.int/bloodsafety/clinical_use/en
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उच्च सािधानवीहरू के-के हुन्?

उच् सरावधरानीहरू रनेकरा सङ्ख क्रमण वनयन्त्रण उपरायहरू हन्ख जसले वबररामी र स्रास्थ्य स्यराहरार कराय्यकतरा्यहरूको 
बीिमरा रित वरा शरारीररक तरल पदराथ्यहरूको अनरावरणबराट रितजन् र अन् प्राथोजनहरू (उदराहरण, HIV र 
हेपटराइवटस B र C) को सङ्ख क्रमणको जोम्िमलराई घटराउँछ। “उच् सरावधरानीहरू” को वसधिरान्त अन्ति्यत, सबवै 
व्यम्क्तहरूबराट वनम्स्कने रित र वीय्य, योनी स्रावहरू र स्तनको दयू ध सवहतकरा शरारीररक तरल पदराथ्यहरूलराई 
व्यम्क्तको अज्रात वरा संवदग्ध म््थवत जे-जस्तो रएपवन HIV बराट सङ्ख क्रवमत रएको मरान्युपछ्य ।

मानििािादवी पररच्सर्तिहरूमा उच्च सािधानवीहरू तिशेषगरवी तकन
महत्त्वपूण्न हुनछन्?

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा, स्रास्थ्य आपयूवत्यहरू वरा आधराररयूत संरिनको कमी र बढ्खदो कराय्यररार हन सकछ। 
स्रास्थ्य के्त्रमरा कराम िनदे कम्यिरारीले वबररामी र कम्यिरारी दयुववैको सयुरक्रालराई जोम्िम पयुरयराउने प्वक्रयराहरूमरा 
सट्यकटहरू (छोटो मराि्य) को सहरायतरा वलन सकछन्ख। त्सवैले, उच् सरावधरानीहरूको सम्मरान िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। 
वनयवमत वनरीक्णले कराय्य्थलमरा पेशेवर अनरावरणको जोम्िम घटराउनमरा मद्त िन्य सकछ।

सङ्रिमण तनयन्त्रणका लातग नू्यनिम आिश्यकिाहरू के-के हुन्?

उच् सरावधरानीहरू सङ्ख क्रमण वनयन्त्रणकरा लरावि न्यूनतम आवश्यकतराहरू हन्ख। स्रास्थ्य स्यराहरार सेवटङहरूमरा 
सबवै कम्यिरारी (दयुववै विवकत्सरा र सहरायतरा) ले उच् सरावधरानीहरू बयुझ्दछन्ख रनी सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ।81

 

उच्च सािधानवीहरू यसप्रकार छन्:

 ⊲ बरारबिरार हरात धयुने:
 • सबवै वबररामीसँि सम्क्य मरा आउनयुअवघ र आएपवछ सराबयुन र परानीले हरातहरू धयुनयुहोस्ख।
 • सबवै सेवरा प्दरायकहरूलराई हरात धयुने सयुववधरा र आपयूवत्यहरू सवजलवै उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख।

 ⊲ पञ्राहरू लिराउने:
 • रित वरा अन् सभिराववत सङ्ख क्ररामक शरारीररक तरल पदराथ्यहरूसँिको सम्क्य  अपेवक्त िररने 
सबवै प्वक्रयराहरूकरा लरावि कीटराणयुरवहत नरएकरा एक पटक मरात्र प्योि िररने िरालकरा पञ्राहरू 
लिराउनयुहोस्ख।

 • पञ्राहरू लिराउनयुअवघ र लिराएपवछ हरातहरू धयुनयुहोस्ख। पञ्राहरू प्योि िरेपवछ तयुरून्तवै 
वनकरालनयुहोस्ख। सरामग्री र धराररलरा वस्तयुहरू सम्रालने कम्यिरारीलराई अत्वधक वटकराऊ पञ्राहरू 
लिराउन र परानी प्वतरोधी िट्र े वसङ िरेर करावटएको र रिविएको कयु नवै पवन घराउलराई छोप्न 
लिराउनयुहोस्ख। पयरा्यति आपयूवत्यहरू उपलब्ध छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख।

81 For further information on infection prevention, see the WHO’s “Evidence, Guidelines and Publications” at http://www.who.int/
infection-prevention/publications and EngenderHealth’s Infection Prevention: A Reference Booklet for Health Care Providers at https://
www.engenderhealth.org/pubs/quality/infection-prevention.php.

http://www.who.int/infection-prevention/publications
http://www.who.int/infection-prevention/publications
https://www.engenderhealth.org/pubs/quality/infection-prevention.php
https://www.engenderhealth.org/pubs/quality/infection-prevention.php
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 ○ नोट: सबवै वक्रयराकलरापहरू िन्यकरा लरावि पञ्राहरूको पयरा्यति र दीघ्यकरालीन आपयूवत्यको उपलब्धतरा 
सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। एक पटक मरात्र प्योि िररने िरालकरा पञ्राहरू कवहल्वै पवन पयुनः  प्योि 
निनयु्यहोस्ख वरा पयुनः  कीटराणयुरवहत नबनराउनयुहोस्ख; वतनीहरू वछद्ययुक्त हन्छन्ख।

 ⊲ सयुरक्रात्मक पवहरन लिराउने:
 • रित वरा अन् शरारीररक तरल पदराथ्यहरूको वछटरा पन्य सके् हँदरा परानी प्वतरोधी िराउन वरा 
एप्ोनहरू लिराउनयुपछ्य ।

 • रितकरा अवधक मरात्ररामरा सभिराववत अनरावरण हने हँदरा कम्यिरारीलराई मरास्क र आँिरामरा लिराउने 
वशल्डहरू लिराउन रन्युहोस्ख।

 ⊲ धराररलरा वस्तयुहरूको सयुरवक्त प्योि:
 • सयुई र वसररन्जहरू प्योि िनदे आवश्यकतरालराई कम िनयु्यहोस्ख
 • प्ते्क इन्जेक्सनकरा लरावि कीटराणयुरवहत, व्यव्थरापन िन्य सवकने वसररन्ज र सयुई प्योि िनयु्यहोस्ख।
 • िोटपटक लरागे् जोम्िम घटराउन इन्जेक्सनको कराय्य के्त्र सेट िनयु्यहोस्ख।
 • बह-मरात्रराकरा शीशीहरूरन्रा एकल-मरात्रराकरा शीशीहरू प्योि िनयु्यहोस्ख। बह-मरात्रराकरा शीशीहरू 
प्योि िररन्छ रने, स्टपरमरा सयुई नछोि्खनयुहोस्ख। िोलेपवछ, बह-मरात्रराकरा शीशीहरूलराई 
रेवफ्जेरेटरमरा रण्डरार िनयु्यहोस्ख।

 • सयुईहरूको ढक्न पयुनः  नलिराउनयुहोस्ख।
 • इन्जेक्सन लिराउनकरा लरावि वबररामीहरूलराई सही म््थवतमरा रराखनहोस्ख र सही तररकराले सयूवित 
िनयु्यहोस्ख।

 • सयुई र धराररलरा वस्तयुहरूलराई पन्चर र तरल-रवहत सयुरक्रा बराकसहरूमरा व्यव्थरापन िनयु्यहोस्ख। 
धराररलरा वस्तयुहरूकरा व्यव्थरापनकरा लरावि पन्चर प्वतरोधी ररँािोहरू सहजवै उपलब्ध छन्ख, रेवटने 
्थरानमरा छन्ख र बरालबरावलकराको पहँिरन्रा टराढरा छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। धराररलरा वस्तयुहरू 
कवहल्वै पवन सरामरान् िोहोरकरा िब्रा वरा झोलराहरूमरा फ्राक् हँदवैन।

 ⊲ िोहोर सरामग्रीहरूको व्यव्थरापन:
 • सबवै विवकत्सरा िोहोरलराई छयु ट्वै  के्त्रमरा, प्राथवमक रूपमरा स्रास्थ्य सयुववधरावरत्र जलराउनयुहोस्ख।
 • अझवै पवन ितररा वनम्त्राउने िरालकरा धराररलरा वस्तयुहरूलराई परानीको स्ोतबराट कम्ीमरा १० 
वमटर टराढरा ढरँावकएको िराल्ोमरा िराि्खनयुहोस्ख।

 ⊲ प्योि िररएको उपकरणको प्वक्रयरा (वनम्न क्रममरा):
1. रराइरसहरू (HIV र हेपटराइवटस B) लराई मरान्य उपकरणहरूलराई कीटराणयुरवहत बनराउनयुहोस्ख  र 

वस्तयुहरूलराई प्योिकरा लरावि अझ सयुरवक्त बनराउनयुहोस्ख।
2. कीटराणयुशोधन वरा उच् स्तरको कीटराणयुनराशक प्योि िनयु्यअवघ टयुटेियु टेको टयुक्ररा हटराउन 

उपकरणहरू सिरा िनयु्यहोस्ख।
3. प्वक्रयराहरूको अववधमरा सङ्ख क्रमणहरूको जोम्िम कम िन्य उपकरणहरूलराई कीटराणयुरवहत 

बनराउनयुहोस्ख (सबवै प्राथोजनहरूलराई मरानयु्यहोस्ख)। म्स्टम अटो-लेिवरङ वसिराररस िररन्छ। उच् 
स्तरको वकटराणयुनराशकले (उमरालेर वरा लिोररन सोलयुसनमरा ियुबराएर) जीवराणयुहरू नमरान्य सकछ।

4. कीटराणयुशोधन प्योि िरेपवछ तयुरुन्तवै वस्तयुहरू प्योि िनयु्यहोस्ख वरा सही तररकराले रण्डरार िनयु्यहोस्ख।
 ⊲ हराउसवकवपङ:

०.५% लिोररन सोलयुसनन प्योि िरेर रितकरा वछटरा वरा अन् शरारीररक तरल पदराथ्यहरूलराई द्युत रूपमरा 
र ध्यरान पयुरयराएर सिरा िनयु्यहोस्ख।
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कामको रिममा हुने अनािरणका लातग स्ास्थ्य षेित्र/समूहका काय्नसर्ल 
नवीतिहरूलाई समर््नन गन्नका लातग SRH संयोजकहरूले के गनयु्नपछ्न ?
उच् सरावधरानीहरू अपनराए पवन र परालनरा िरेपवन, करामको क्रममरा HIV मरा अनरावरण हन सकछ। SRH 
संयोजकहरूले वनम्न सवहत करामको क्रममरा हने अनरावरणकरा लरावि कराय्य्थल नीवतहरू ्थरापनरा र करायरा्यन्वयन 
िररएकरा छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूहवरत्र वकरालत िनयु्यपछ्य  र सहरायतरा उपलब्ध िरराउनयुपछ्य :

 ⊲ अनरावृत स्रास्थ्यकमथी र अनरावरणको स्ोत व्यम्क्तको िोपनीयतरालराई सबवै समयमरा करायम रराखे्।
 ⊲ कामको रिममा हुने अनरावरणको मरावमलरामरा HIV सङ्ख क्रमणको जोम्िम मयूल्राङ्कन िनदे: 
अनरावरणको प्करार (परक्युटेवनयस िोटपटक, म्युकस मेमे्बन ्पल्राश आवद), अनरावृत सरामग्रीको 
प्करार (रित, अन् शरारीररक तरल पदराथ्यहरू, आवद) र स्ोत वबमरारीको HIV सङ्ख क्रमणको सराथमरा 
जीवनयरापन।

 ⊲ स्ोत वबररामीलराई HIV परीक्णको सबिन्मरा पररामश्य िनदेर सहमवत पराएको िण्डमरा HIV परीक्ण 
िनदे।

 ⊲ अनरावृत करामदरारलराई अनरावरणकरा तरात्पय्यहरू, PEP को आवश्यकतरा, यसलराई कसरी वलने र सराइि 
इिेक्टहरू रएको अव्थरामरा के िनदे रने् बरारेमरा पररामश्य उपलब्ध िरराउने।

 ⊲ सयूवित सहमवत प्राति िरेपवछ मरात्र, विवकत्सरा इवतहरास वलने र अनरावृत करामदरारको परीक्ण िनदे, HIV 
स्वैम्छिक पररामश्य र परीक्णको वसिराररस िनदे र उपययुक्त हँदरा PEP उपलब्ध िरराउने। PEP वनधरा्यररत 
िनयु्यअवघ HIV परीक्ण आवश्यक हँदवैन (स्ोत वबररामी वरा स्रास्थ्य करामदरार दयुववैकरा लरावि ) र कसवैलराई 
पवन बलपयूव्यक परीक्ण िरराउनयुहँदवैन।

 ⊲ रटनाहरूको क्रमलराई समीक्रा िरेर जोम्िम न्यूनीकरणबरारे वशक्रा वदने।
 ⊲ अनािृि कामदारलाई अबको तीन मवहनराको अववधमरा दोस्ो सङ्ख क्रमण रोक्करा लरावि 
कण्डमहरू प्योि िन्य सयुझराव वदने।

 ⊲ अनरावृत करामदरारले PEP प्राति िरेपवन वरा निरेपवन अनरावरणपवछ तीन र छ मवहनरामरा HIV स्वैम्छिक 
पररामश्य र परीक्ण उपलब्ध िरराउने।

 ⊲ घटनराको ररपोट्य पयूररा िनदे।

SRH संयोजकहरू उच्च सािधानवीहरूको प्रयोग सयुतनतचिि गन्नका लातग 
स्ास्थ्य षेित्र/समूह साझेदारहरूसँग कसरवी काम गन्न सक्युहुनछ?

 ⊲ उच्च सरावधरानीहरूकरा लरावि प्ोटोकलहरू सबवै ्थरानीय रराषराहरूमरा प्ते्क स्रास्थ्य सयुववधरामरा पोस्ट 
िररएकरा छन्ख र सयुपररराइजरहरूले वयनीहरूको परालनरा लराियू िनयु्यहन्छ रनी सयुवनवचित िरेर।

 ⊲ सबवै स्रास्थ्य सेवरा िेवलररी स्तरहरूमरा उच् सरावधरानीहरूकरा लरावि प्ोटोकलहरू करायरा्यन्वयन िन्य 
आपयूवत्यहरू उपलब्ध छन्ख रनी सयुवनवचित िरेर।

 ⊲ आवश्यक हँदरा स्रास्थ्य स्यराहरार कराय्यकतरा्य र सहरायक कम्यिरारीकरा लरावि उच् सरावधरानीहरूको 
सबिन्मरा अन्तर-सेवरा अवरमयुिीकरण सत्रहरू आयोवजत िरेर।

 ⊲ प्ोटोकलहरूको अनयुपरालनरा सयुवनवचित िन्य सरामरान् जरँािसयूिीहरू जस्तरा वनरीक्णरात्मक प्णरालीहरू 
्थरापनरा िरेर।

 ⊲ कामको रिममा हुने अनरावरणको मरावमलरामरा प्राथवमक उपिरारकरा उपरायहरू सबवै ्थरानीय 
रराषराहरूमरा पोस्ट िररएकरा छन्ख र कम्यिरारीलराई आवश्यक परेको बेलरा PEP को बरारेमरा कहरँा िएर 
िोपनीय रूपमरा ररपोट्य िनदे र प्राति िनदे रनी सयूवित िररएको छ र थराहरा छ रनी सयुवनवचित िरेर।

 ⊲ अनरावरण कवहले र कसरी हन्छ रनी वनधरा्यरण िन्य र सयुरक्राकरा सरोकरारहरू र सभिराववत 
रोकथराममयूलक उपरायहरू पवहिरान िन्य करामको क्रममरा हने अनरावरण घटनराकरा ररपोट्यहरू वनयवमत 
रूपमरा समीक्रा िरेर।
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SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

तनः शयुल्क, लयुतरिकेट गररएको पयुरुष कण्महरूको उपलब्धिाको ग्यारेण्वी तदने र उपययुक्त 
हँुदा (उदाहरण, जनसङ््ाविारा पतहले नै प्रयोग गररएको), मतहला कण्महरूको 
प्रािधान सयुतनतचिि गनने;

कण्डमहरू HIV, अन् STIs र अवनम्छित िररा्यव्थराकरा लरावि सयुरक्राको प्मयुि वववध हो। लयुवब्केट िररएकरा 
पयुरुष कण्डमहरू र उपययुक्त हँदरा (उदराहरण, ववपवतिरन्रा पवहले जनसङ्ख ्राद्राररा पवहले नवै प्योि िररएको), 
मवहलरा कण्डमहरू पहँि योग्य र नीवज के्त्रहरूमरा उपलब्ध छन्ख र मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारम्भिक वदनबराट 
प्वधि्यन िररएकरा छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। रराम्ो-ियुणस्तरकरा कण्डमहरूकरा पयरा्यति आपयूवत्यहरू तयुरुन्तवै अि्यर 
िनयु्यपछ्य । (अि्यर िन्यकरा लरावि पयुरुष कण्डमहरूको सही सङ्ख ्रा कसरी िणनरा िनदे रनी तलको बराकस हेनयु्यहोस्ख।) 

मतहला कण्महरू

मवहलरा कण्डमहरूले मवहलरा र केटीहरूलराई HIV र अन् STIs करा सराथसराथवै अवनम्छित िररा्यव्थराबराट आियू लराई 
सयुरवक्त िनदे मवहलराद्राररा प्रारभि िररएको वववध उपलब्ध िरराउँछन्ख। धेरवैजसो मवहलरा र केटीहरू आफनो सबिन्मरा 
शम्क्तको कमीको करारणले आफनो सराथीसँि पयुरुष कण्डमको प्योिबरारे छलििल िन्य असक्म रएकोले यो 
ववशेषिरी महत्त्वपयूण्य हन्छ। मवहलरा कण्डमहरू सरामरान्तयरा अवल महङ्गो हन्छन्ख र जनसङ्ख ्राको बीिमरा पयुरुष 
कण्डमहरू जस्तवै सरामरान्तयरा पररवित छवै नन्ख। धेरवैजसो सेवटङहरूमरा मवहलरा कण्डमहरू तीव्र आपतकरालीन 
अव्थराको प्रारभिमरा िररद िनयु्यहँदवैन। यद्वप, प्रराववत समयुदरायले आपतकरालीन अव्थरारन्रा अिरावि मवहलरा 
कण्डमहरू प्योि िनदे कयु ररा ज्रात रएमरा मवहलरा कण्डमहरू आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा िररद िन्य 
सवकन्छ। ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनरामरा, प्रराववत समयुदराय मवहलरा कण्डमहरूसँि पररवित नरएको 
िण्डमरा वयनीहरूको म््थर आपयूवत्य सयुरवक्त िन्य सभिव छ वरा छवै न रनी अने्वषण िनयु्यहोस्ख। आपतकरालीण 
अव्थराको म््थर िरणमरा पयुिेपवछ, यो वववधको बरारेमरा जनसङ्ख ्रालराई जरानकरारी उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख र मवहलरा, 
केटीहरू, पयुरुष र केटराहरूलराई सही प्योिकरा लरावि प्वशक्ण उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख।
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१०,००० जनसङ््ाका लातग पयुरुष कण्महरूको ३ मतहने आपूत्ि्नको तहसाब गनयु्नहोस्

यौन रूपमा सतरिय पयुरुष जनसङ््ा = २०% १०, ००० x ०.२ = २,००० जना पयुरुष

कण्महरू प्रयोग गनने यौन रूपमा सतरिय पयुरुषको प्रतिशि 
= २०%* २,००० x ०.२ = ४०० जना प्रयोगकिा्न

प्रति मतहना पयुरुषविारा प्रयोग गररने कण्महरू = १२ ४०० x १२ = ४,८०० िटा कण्म

wastage or loss = 20% ४,८०० x ०.२ = ९६० िटा कण्म

प्रति मतहना प्रयोग गररने कण्म + खेरा गएको िा नोक्सान 
भएको कण्म ४,८०० x ९६० = ५,७६० िटा कण्म

३ मतहने आपूति्नको तहसाब गनयु्नहोस्** ५,७६० x ३ = १७,२८० िटा कण्म
* पवछल्ो सवदेक्ण वरा अध्ययनहरूबराट प्राति रएको अवतररक्त जरानकरारीले उच् वरा न्यून कण्डम उपयोि दरलराई सङे्कत िछ्य  रने पररमरावज्यन िन्य सवकने सरामरान् 
अनयुमरान रनेको बीस प्वतशत हो।
** कण्डमहरू सरामरान्तयरा १४४ को विन्तीले
बराकसहरूमरा आउने िछ्य न्ख। यो एउटरा IARH Kit 1A को सरामग्री हो।

मानििािादवी कम्नचारवीले कण्महरू कहाँबाट अि्नर गन्न सक्युहुनछ?

संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA) ले अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य (IARH) वकटहरूको 
ररािको रूपमरा सो के्त्रमरा उच् ियुणस्तरकरा कण्डमहरूको ठयू लो मरात्ररा द्युत रूपमरा वशप िन्य सकछ। पयुरुष 
कण्डमहरू IARH Kit 1 मरा र मवहलरा कण्डमहरू IARH समपयूरक सरामग्रीको वकट 1B मरा (२०२० देम्ि) उपलब्ध 
हन्छन्ख। यी IARH वकटहरूमरा तीन मवहनराकरा लरावि १०,००० जनरा मरावनसको जनसङ्ख ्राकरा आवश्यकतराहरू 
समेट्खने पयरा्यति आपयूवत्यहरू समरावेश छन्ख (मरावथ उम्ल्म्ित वहसराबहरूनयु्यहोस्ख)। पयुरुष र मवहलरा कण्डमहरूको 
उपययुक्त प्योिलराई व्यरा्रा िनदे हरातेपयुम्स्तकराहरू पवन समरावेश िररएकरा छन्ख। IARH वकटहरू अि्यर िनदे 
सबिन्ी ववसृ्तत जरानकरारीकरा लरावि, एकराइ 9 हेनयु्यहोस्ख।

सं्थराले ठयू लो मरात्ररामरा कण्डमहरू िररद िन्य िराहेमरा, पयुरुष र मवहलरा कण्डमहरूको ियुणस्तर सयुवनवचित िन्य 
महत्त्वपयूण्य हन्छ। बजरारमरा धेरवै  ब्राण्डकरा कण्डमहरू छन्ख। आपतकरालीन अव्थराहरूमरा ठयू लो मरात्ररामरा िररदहरू 
िन्य वजमे्मवरार रहेको िररद करायरा्यलयले WHO र UNFPA द्राररा स्ीकृत िररएकरा कण्डमहरूको स्ोत मरात्र 
वरत्रराउँछ र कण्डमहरूलराई स्तन्त्र प्योिशरालराद्राररा एकदेम्ि अकको ब्रािको आधरारमरा ियुणस्तर परीक्ण 
िररएको छ रनी घोषणरा िददै  सबवै वसप्मेंटहरूमरा सरान्वर्यक रराषरामरा प्मराणपत्र संलग् िछ्य  रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। 
कण्डमको िररदमरा सीवमत अनयुरव रएकरा वनकरायहरूले UNFPA बराट वतनीहरूको ठयू लो मरात्ररा िररद िन्य 
सकछन्ख।82

82 सम्क्य  जरानकरारी  https://www.unfpaprocurement.org/home मरा उपलब्ध छ।

https://www.unfpaprocurement.org/home
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तकशोर-तकशोरवीहरू

पयरा्यति जरानकरारी र सेवराहरूमरा पहँि वबनरा, वकशोर-वकशोरीहरू असयुरवक्त यौन अभ्रासहरूमरा अनरावृत हने 
सभिरावनरा बढी हन्छ जसले अवनम्छित िररा्यव्थरा, असयुरवक्त िर्यपतन, STIs र HIV वनम्त्राउन सकछ। वकशोर-
वकशोरीद्राररा पवहिरान िररएकरा ववतरण वबन्दहरूमरा वनः शयुल्क कण्डमहरूको वववेकशील जरानकरारी र पहँि 
उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख। सराथवै, वकशोर-वकशोरी मवैत्रीपयूण्य स्रास्थ्य सेवराहरू उपलब्ध छन्ख र स्रास्थ्यकमथीहरूले 
सयुववधराहरूमरा उपम््थत हने वकशोर-वकशोरीहरूलराई कण्डम उपलब्ध िरराउनयुहन्छ रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख।

कण्महरू कसरवी उपलब्ध गराउनयुपछ्न ?

स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा अनयुरोधपचिरात कण्डमहरू उपलब्ध िरराउनयुकरा सराथवै, मरानवतरावरादी कम्यिरारीले कण्डमहरू 
समयुदरायकरा पहँि योग्य, वनजी के्त्रहरूमरा उपलब्ध छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य । कण्डमहरूको व्यव्थरा स्रास्थ्य 
सयुववधराहरूकरा सराथसराथवै रवजस्टट्र ेसन िेस्क, िराद् तथरा िवैर-िराद् ववतरण वबन्द, ययुवरा तथरा सरामयुदरावयक सेवरा 
करायरा्यलयहरू जस्तरा अन् वववरन् सराइटहरू र मरावनसहरू सेवरा वरा आपयूवत्यहरूमरा पहँि िन्य एकत्र हने वरा 
आउने कयु नवै ्थरानमरा वमलराउन सवकन्छ। कण्डमहरू शौिरालय जस्तरा वनजी ्थरानहरूमरा उपलब्ध िरराउन र 
होटल, किी पसल र बरारहरूमरा आपयूवत्य िन्य रराम्ो उपराय हन सकछ। कण्डमहरू सही प्योि र व्यव्थरापनबरारे 
सरंासृ्कवतक रूपमरा उपययुक्त सने्श र जरानकरारीसँि वररपररको समयुदराय, सहरायतरा वनकराय कम्यिरारी, एकीकृत 
सेवराहरूकरा कम्यिरारी, सहरायतरा िेवलररी टट्र क िरालकहरू र अन् व्यम्क्तहरूलराई उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

कण्डम ववतरणको बरारेमरा नेतृत्वकतरा्य र ववपवतिबराट प्रराववत समयुदरायकरा सदस्यहरूसँि छलिल िन्य उपयोिी 
हन्छ जसकरारण उनीहरूले कण्डमको प्योिको आवश्यकतरा र महत्त्व बयुझ्दछन्ख र समयुदरायमरा कण्डमहरूको 
स्ीकृवत बढराउनकरा लरावि ववतरणको कराय्य सरंासृ्कवतक रूपमरा उपययुक्त तररकरामरा हन्छ रनी सयुवनवचित िन्य 
उपयोिी हन्छ। अकको ववकल्प रनेको ववशेषििरी वकशोर-वकशोरी र यौनकमथी र उनीहरूकरा सेवराग्रराहीहरू, 
पयुरुषसँि यौन सम्क्य  रराखे् पयुरुष, सयुईबराट वलइने लराियूपदराथ्यहरू प्योि िनदे व्यम्क्त र तेस्ोवलङ्गी व्यम्क्तहरू जस्तरा 
प्मयुि जनसङ्ख ्राहरूलराई कण्डमहरू सरंासृ्कवतक रूपमरा संवेदनशील तररकरामरा कसरी उपलब्ध िरराउन 
सवकन्छ रने् ववषयमरा ् थरानीय कम्यिरारीसँि पररामश्य वलने हो। प्मयुि जनसङ्ख ्रा र वकशोर-वकशोरीहरू आफनरा 
सराथीहरू कहरँा एकीकृत हन्छन्ख रनी ् थरानहरू पवहिरान िन्य सहयोिपयूण्य हन्छन्ख र यी स्यंसेवकहरूलराई आफनरा 
सराथीहरूलराई कण्डमहरू ववतरण िन्यकरा लरावि सयूिीबधि िन्य सवकन्छ।

प्रतसद् अभ्ास: कण्महरू उपलब्ध गराउने

शौिरालय के्त्रमरा कण्डमहरू वकन छन्ख रनी ररावष्ट्र य कम्यिरारी सदस्यले सोधदरा, अन्तररा्यवष्ट्र य 
सं्थराको प्वतवनवधले यी कयु रराहरू व्यरा्रा िनयु्यरयो: “X वनकराय एउटरा अन्तररा्यवष्ट्र य सं्थरा हो र 
हरामी संसरारमरा कराम िदरा्य, हरामीले हरामी कराम िनदे के्त्रमरा HIV को सङ्ख क्रमणलराई रोक्करा लरावि 
कण्डमहरू उपलब्ध िरराउँछौ।ं” कम्यिरारी व्यम्क्त यो जवरािसँि सन्तयुष् हनयुरयो र कण्डमहरू 
ववस्तरारवै  कम्यिरारीको शौिरालयमरा कण्डम बरासे्कटबराट वलन सयुरु िररयो।
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SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

उपचार जारवी राख्न एच्न्रेटरि ोभाइरलहरूको प्रािधानलाई समर््नन गनने

एम्न्रेटट्र ोरराइरल औषवधहरूले HIV को सङ्ख क्रमण र अवसरवरादी सङ्ख क्रमणहरू र एक्रायि्य इम्युनोविविवशयन्ी 
वसन्ट्र ोम (AIDS)-वनधरा्यरक वबमरारीहरूबराट अत्रावधक मृत्दर र वबमरारी कम िछ्य ।

एच्न्रेटरि ोभाइरलहरूको तनरन्तरिालाई तकन प्रार्तमकिा मातननछ?

आपतकरालीन अव्थरा पयूव्य पवहले नवै उपिरारको अव्थरामरा रहेकरा व्यम्क्तहरूकरा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरूको 
वनरन्तरतरालराई प्राथवमकतरा मरावनन्छ वकनरने उपिरारको आकम्मिक अवरोधले व्यम्क्तको स्रास्थ्य 
िरराब हन सकछ (अवसरवरादी सङ्ख क्रमण र इम्युन-विविवशयन्ी क्रमरानयुसरार वृम्धिको अनयुमवत वदएर, 
सभिराववत सङ्ख क्रमण (रराइरल ररबराउण्डको करारणले) र एम्न्रेटट्र ोरराइरल प्वतरोधकको ववकरास वनम्त्राउन 
सकछ। एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू HIV र वररङ्गीको PMTCT कराय्यक्रमहरूमरा नरामरावङ्कत िरेकरा मवहलरा 
सवहत आपतकरालीन अव्थरापयूव्य कराय्यक्रममरा नरामरावङ्कत िरेकरा मरावनसहरूकरा लरावि जरारी रराखनपछ्य । 

कसले उपचार गरररहेको छ र उनवीहरूले कस्ो रेतजमेन तलइरहेका छन् भनवी 
कसरवी तनधा्नरण गन्न सतकनछ?

कसले उपिरार िरररहेको छ रनी वनधरा्यरण िन्यकरा लरावि, िोपनीयतरा सयुरवक्त िररएको छ रनी सयुवनवचित िददै  
स्रास्थ्य रेकि्य वरा वबररामी कराि्यहरू जरँाि िनयु्यहोस्ख। सभिव हँदरा, HIV लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा मरावनसकरा 
ववद्मरान नेटवक्य हरू उपिरारको वनरन्तरतराकरा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरूको उपलब्धतराबरारे जरानकरारी प्िरार 
िन्य उपयोिी हन सकछ।

रेवजमेन वनधरा्यरण िन्यकरा लरावि, उपलब्ध हँदरा वबररामीकरा उपििरार कराि्यहरू प्योि िनयु्यहोस्ख। सरामरान्तयरा 
प्थम शे्रणीको उपिरार उपययुक्त हने छ। यद्वप, वरास्तववक रेवजमेन (उदराहरण, द्ोस्ो शे्रणीको रेवजमेन) 
उपलब्ध नहँदरा, रेवजमनेहरू पररवत्यन िदरा्य ररावष्ट्र य मराि्यवनददेशनहरू र WHO प्ोटोकलहरूलराई 
ध्यरानमरा रराखदवै  रेवजमेनलराई बरराबर उपलब्ध प्थम शे्रणीकरा औषवधहरूसँि वमलराउनयुपछ्य ।83 WHO करा 
वसिराररसहरू अनयुसरार, पवहले नवै एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू वलइरहेकरा मरावनसहरूलराई HIV करा लरावि िेरर 
परीक्ण िनयु्यपददैन। एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापीमरा रहेकरा मरावनसहरूलराई पवन कण्डमहरू प्स्तराव िनयु्यपछ्य । 

एच्न्रेटरि ोभाइरलहरूको प्रािधानलाई समर््नन गन्नमा SRH संयोजकको 
भूतमका के हो?

SRH संयोजकले द्युत रूपमरा वनम्न कयु रराहरू िन्यमरा स्रास्थ्य के्त्र/समयूहलराई सहरायतरा िन्यकरा लरावि HIV संयोजक 
(कयु नवै ववद्मरान रएमरा) र ररावष्ट्र य HIV प्वतवनवधसँि कराम िनयु्यपछ्य :

1. देशमरा म््थत HIV समन्वयन प्णरालीको बरारेमरा बयुझ्न। यो सरामरान्तयरा ररावष्ट्र य HIV कराय्यक्रम, 
UNAIDS, UN HIV समन्वयन टोली र नरािररक समराज सं्थराहरूद्राररा नेतृत्व िररएकरा 
प्वक्रयराहरूबराट िररन्छ।

83 HIV को सङ्ख क्रमणलराई उपिरार र रोकथराम िन्यकरा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरल औषवधहरूको प्योिबरारे सम्म्मवलत मराि्यवनददेशनहरू: जनस्रास्थ्य पहँिकरा लरावि 
वसिराररसहरू (WHO, जयुन २०१६), http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en.



73

2. प्रराववत जनसङ्ख ्रालराई ररावष्ट्र य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापी कराय्यक्रमसवहत ररावष्ट्र य HIV कराय्यक्रममरा 
समरावेश िररएको छ रनी सयुवनवचित िन्य।

3. ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा आवश्यकतराहरूलराई सबिोधन िन्यकरा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरल 
र को-टट्र राइमोक्सराजोल ववतरण योजनराहरू समरायोजन िनदे आकम्मिक आवश्यकतराको बरारेमरा 
ररावष्ट्र य HIV कराय्यक्रमलराई सयूवित िन्य।

4. मोटरामोटी जम्मरा जनसङ्ख ्राको अनयुमरान र ववपदको समयपयूव्य व्यरापकतरा तथरा उपिरारकरातथ्राङ्क 
दरहरू प्योि िरेर आवश्यकतराहरू वनधरा्यरण िन्य (SRH करा लरावि MISP को क्रालकयु लेटरले 
यसमरा सहरायतरा िन्य सकछ, पररवशष् C हेनयु्यहोस्ख)।

5. के्रि वबन्दहरू (प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरू वरा HIV लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा 
मरावनसकरा नेटवक्य हरू) पवहिरान िररएकरा छन्ख र समयुदरायलराई उपिरार र स्यराहरारकरा लरावि मद्त 
िनदे के्रि वबन्दहरूमरा कसरी पहँि िनदे रने् बरारेमरा सयूवित िररएको छ रनी सयुवनवचित िन्य।

6. ववपदको समयपयूव्य HIV र वररङ्गीको PMTCT कराय्यक्रममरा नरामरावङ्कत रएकरा मवहलरा र वशशयुहरूको 
उपिरारको वनरन्तरतरालराई सहज बनराउन।

7. अव्थरा म््थर रएपवछ HIV सेवराहरू बढराउने सयूवित िन्यकरा लरावि HIV लराई आवश्यकतराहरूको 
मयूल्राङ्कनमरा समरावेश िररएको छ रनी सयुवनवचित िन्य।

SRH संयोजकले तनम्न कयु राहरूका लातग तजमे्िारवी तलनयुहँुदैन:

 ⊲ प्रर्म वरा दोस्ो शे्रणीको उपिरार र को-टट्र राइमोक्सराजोलकरा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरूको  
िररद;

 ⊲ सवक्रय केसको पवहिरान र केसको व्यव्थरापन; वरा 
 ⊲ ररावष्ट्र य वनरीक्ण प्णरालीको ्थरापनरा।

यी वजमे्मवरारीहरू ररावष्ट्र य HIV कराय्यक्रम, UNAIDS र संययुक्त रराष्ट्र  HIV समन्वयन टोलीको वनयन्त्रण अन्ति्यत 
छन्ख।

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

यौन तहंसाका उत्तरजवीिवीहरू र कामको रिममा हुने अनािरणका लातग PEP उपलब्ध 
गराउने

एकराइ 3 मरा उले्ि िररएअनयुसरार यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूलराई PEP उपलब्ध िरराउने रनेको सहरानयुरयूवतशील 
र िोपनीय उपिरार र पररामश्य उपलब्ध िरराउने रराि हो।84 करामको क्रममरा हने अनरावरणकरा लरावि PEP उपिरारकरा 
प्ोटोकलहरू यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि जस्तवै समरान छन्ख।

84 PEP बरारे थप जरानकरारी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल २०१८, पृष्ठ ३२–३३ मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।
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SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

अिसरिादवी सङ्रिमणहरूका लातग को-टरि ाइमोक्साजोल प्रोतफलेच्क्ससको
प्रािधानलाई समर््नन गनने

HIV लागेर जवीिन गयुजारररहेका मातनसहरूलाई को-टरि ाइमोक्साजोल 
प्रोतफलेच्क्सस तदन तकन महत्त्वपूण्न हुनछ?

को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोविलेम्क्सस रनेको HIV लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा मरावनसहरूलराई न्यूमोवसम्स्टस 
वनमोवनयरा र टोक्ोप्राज्ोवससकरा सराथसराथवै अन् सङ्ख क्ररामक र परजीवी रोिहरू रोकथराम िन्यकरा लरावि प्योि 
िररने एन्ीबरायोवटक हो। यो जीवन बिराने, सरामरान्, सहनीय र वकिरायती हस्तके्प हो र HIV दीघ्यकरालीन स्यराहरार 
प्राकेजको अत्रावश्यक तत्त्व र पयूव्य-एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापीको प्मयुि तत्त्वको रूपमरा करायरा्यन्वयन िररनयुपछ्य । 
प्वतरक्ण पयुनः  प्राम्तिको प्मराण नहँदरासम्म एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापी प्रारभि िरेपवछ को-टट्र राइमोक्सराजोल 
प्ोिेवलक्सस जरारी रराख् आवश्यक हन्छ।

को-टरि ाइमोक्साजोल प्रोफेतलक्सस कसलाई तसफाररस गररनछ?

को-टट्र रामोक्सोजोल प्ोिोवलक्सस िभिीर वरा ववकवसत HIV विवकत्सकीय रोि र/वरा ३५० कोषहरू/mm3 को 
CD4 विन्ती रएकरा वयस्कहरू (िर्यवती मवहलरासवहत) करा लरावि वसिराररस िररन्छ। मलेररयरा र/वरा िभिीर 
ब्राके्टररयल सङ्ख क्रमणहरू उच् रूपमरा िवै वलने पररम््थवतहरूमरा CD4 कोष िणनरा र विवकत्सीय रोिको 
िभिीरतरा जे-जस्तो रएपवन को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोिेवलक्सस प्रारभि िररनयुपछ्य । HIV, विवकत्सकीय  र प्वतरक्रा 
अव्थराहरू जे-जस्तो रएपवन वशशयु, बरालबरावलकरा र वकशोर-वकशोरीहरूकरा लरावि को-टट्र राइमोक्सराजोल 
प्ोिोवलक्सस वसिराररस िररन्छ।85

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

STIs को तसन्रि ोतमक तनदान र उपचारको उपलब्धिा सयुतनतचिि गनने

STIs को तसन्रि ोतमक व्यिसर्ापन के हो?

STIs को वसन्ट्र ोवमक व्यव्थरापन रनेको मरानकीकृत उपिरारसबिन्ी प्ोटोकलहरू प्योि िरेर एकवै  पटकको 
रेटमरा उपिरारकरा वनण्ययहरूमरा आउने वसन्ट्र ोमहरू (वबररामीकरा लक्ण र विवकत्सकीय सङे्कतहरू) मरा 
आधराररत रहेर अल्ोररदम (वनण्यय वृक्हरू) बराट वनमरा्यण िररएको वववध हो। यी मराि्यवनददेशन र अल्ोररदमहरू 
WHO द्राररा ववकरास िररएकरा वथए र WHO करा यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरूको व्यव्थरापनकरा लरावि 
मराि्यवनददेशनहरूमरा िेलरा परान्य सवकन्छ।86 STIs को वसन्ट्र ोवमक उपिरारकरा लरावि WHO द्राररा वसिराररस िररएकरा 
एम्न्बरायोवटकहरू IARH वकटहरूमरा उपलब्ध हन्छन्ख।

85 वयस्क, वकशोर-वकशोरीहरू र बरालबरावलकरामरा HIV करा लरावि पोस्ट एक्सपोजर प्ोविलेम्क्सस र HIV सँि सबिम्न्त सङ्ख क्रमणहरूकरा लरावि को-
टट्र राइमोक्सराजोलको प्योिसबिन्ी मराि्यवनददेशनहरू: जनस्रास्थ्य पधिवतकरा लरावि वसिराररसहरू (WHO, विसेबिर २०१४) https://apps.who.int/iris/ bitstream/
handle/10665/145719/9789241508193_eng.pdf?sequence=1.
86 यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरूको व्यव्थरापनकरा लरावि मराि्यवनददेशनहरू (WHO, िेब्युअरी २००४), http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/
Jh2942e.

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2942e
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2942e
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STIs को तसन्रि ोतमक व्यिसर्ापन र उपचारलाई तकन प्रार्तमकिा मातननछ?

HIV र STIs को सङ्ख क्रमण धेरवै  सबिम्न्त छन्ख। केही STIs ले HIV को सङ्ख क्रमणलराई सहज बनराउँछ र HIV लरािेर 
जीवन ियुजरारररहेकरा मरावनसकरा कमजोर प्वतरक्रा प्णरालीहरूले उनीहरूललराई STIs मरा बढी अवतसंवेदनशील 
बनराउन सकछ। वसन्ट्र ोवमक व्यव्थरापन वबररामीहरूकरा लरावि अनयुमरान योग्य, वकिरायती, सन्तोषजनक हन्छ र 
बवलयो जनस्रास्थ्य आधरार र प्रराव छ। यो पधिवत ववशेषिरी ववपदको प्रारभिमरा सरान्वर्यक हन्छ जहरँा मरावनसहरू 
िलो-अप रेटहरूमरा आउने सभिरावन कम हन्छ र प्योिशरालराहरूमरा पहँि िन्य कवठन, असभिव वरारा महङ्गो हन्छ। 

प्रतसद् अभ्ास: जोि्ननमा HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोके्
र यसको कारणले हुने तबमारवी र मृत्युदर कम गनने

 ⊲ ववपदको समयपयूव्य ववद्मरान जोि्यन HIV नीवतकरा सराथसराथवै पहँयोग्य र स्टकमरा रराम्िएकरा रित 
बैंकहरू वथए।87

 ⊲ जराटरारी वशववर र इरवबि दयुववैमरा रित दरानकरा लरावि रित बैंकबराट सयुरवक्त रित उपलब्ध वथयो।
 ⊲ धेरवै  सयुववधराहरूले व्यव्थरापन िन्य सवकने सयुई र वसररन्जहरू तथरा धराररलरा वस्तयुहरू व्यव्थरापन िन्य 
सवकने बराकसहरू सवहतकरा उच् सरावधरानीहरू लराियू िरे।

 ⊲ HIV मरा स्रास्थ्यकमथीको करामको क्रममरा अनरावरणको अव्थरामरा, पेशराित पोस्ट एक्सपोजर उपिरार 
सीवमत रएतरापवन अमरानमरा यो उपलब्ध वथयो।

 ⊲ जराटरारी वशववरमरा, पयुरुष कण्डमहरू म्लिवनकहरूमरा र मवहलराको सयुरक्रामरा उपलब्ध वथए।

87 Krause, et al., “वसररयराली शरणराथथीहरूकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्य सेवराहरू।” द्न्द् र स्रास्थ्य, िेब्युअरी 2, 2015।
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एकाइ 4: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲ HIV सङ्ख क्रमणहरूसवहत STIs लराई सबिोधन वरा जरँाि िररँदवैन रने, ववपवतिबराट प्रराववत 
जनसङ्ख ्राहरूको बीि बढ्खन सकछ जहरँा रोकथराम, उपिरार र स्यराहरारकरा मराध्यमहरूमरा पहँि 
सीवमत हन्छ।

 ⊲ SRH संयोजक र कराय्यक्रम व्यव्थरापकहरूले HIV र हेपटराइवटस B र C र वरररङ्गी जस्तरा रित 
दरान िदरा्य सन्य सके् अन् सङ्ख क्रमणहरू रोक् उवित तथरा सयुरवक्त रितको प्योि उपलब्ध छ रनी 
सयुवनवचित िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ उच् सरावधरानीहरू (बरारबिरार हरात धयुने, पञ्राहरू र सयुरक्रात्मक पवहरन लिराउने, धराररलरा वस्तयुहरूको 
सयुरवक्त प्योि, िोहोर सरामग्रीहरूको व्यव्थरापन, उपकरण प्वक्रयरा र पोम्िएकरा कयु रराहरू सिरा 
िनदे) को महत्त्वलराई जोि वदनयुपछ्य  र सम्मरान िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ कामको रिममा हुने अनरावरणलराई सबिोधन िन्यकरा लरावि कराय्य्थल नीवतहरू ्थरापनरा र 
करायरा्यन्वयन िररनयुपछ्य ।

 ⊲ लयुवब्केट िररएकरा पयुरुष कण्डमहरू र उपययुक्त हँदरा (उदराहरण, ववपदको समयपयूव्य जनसङ्ख ्रामरा 
पवहले नवै प्योि िररएको), मवहलरा कण्डमहरू स्रास्थ्य सयुववधराहरू र समयुदरायकरा पहँि योग्य र वनजी 
के्त्रहरूमरा उपलब्ध हनयुपछ्य  र मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारम्भिक वदनबराट प्वधि्यन िररनयुपछ्य ।

 ⊲ एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू HIV र वररङ्गीको PMTCT कराय्यक्रमहरूमरा नरामरावङ्कत िरेकरा मवहलरा सवहत 
आपतकरालीन अव्थरापयूव्य कराय्यक्रममरा नरामरावङ्कत िरेकरा मरावनसहरूकरा लरावि जरारी रराखनपछ्य ।

 ⊲ HIV लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा मरावनसलराहरूमरा न्यूमोवसम्स्टस वनमोवनयरा र टोक्ोप्राज्ोवससकरा 
सराथसराथवै अन् सङ्ख क्ररामक र परजीवी रोिहरू रोकथराम िन्यकरा लरावि को-टट्र राइमोक्सराजोल 
प्ोविलेम्क्सस वदन महत्त्वपयूण्य हन्छ।

 ⊲ PEP यौन वहंसरा र करामको क्रममरा हने अनरावरणकरा उतिरजीवीहरूलराई उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । PEP 
वनधरा्यररत िनयु्यअवघ HIV परीक्ण आवश्यक हँदवैन (स्ोत वबररामी वरा स्रास्थ्यकमथी दयुववैकरा लरावि ) र 
कसवैलराई पवन बलपयूव्यक परीक्ण िरराउनयुहँदवैन।

 ⊲ STIs को वसन्ट्र ोवमक व्यव्थरापन रनेको एकवै  पटकको रेटमरा उपिरारकरा वनण्ययहरूमरा आउन 
अनयुमवत वदने वसन्ट्र ोमहरू (वबररामीकरा लक्ण र विवकत्सकीय सङे्कतहरू) मरा आधराररत मरानकीकृत 
उपिरारसबिन्ी प्ोटोकल हो।
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चयुनौिवी र समाधानहरू

चयुनौिवीहरू समाधानहरू

स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा HIV करा 
लरावि दरातराहरूको परीक्ण िनदे 
क्मतरा छवै न रने के हन्छ?

परीक्ण निररएको रित ववतरण निनयु्यहोस्ख। स्रास्थ्य मन्त्ररालय, WHO 
र UNFPA जस्तरा संययुक्त रराष्ट्र  वनकरायहरू र/वरा अन्तररा्यवष्ट्र य रेि क्रस 
सवमवत जस्तरा मरानवतरावरादी सं्थरालराई रित जरँाि सेवराहरू ्थरापनरा 
िन्य दृढतरापयूव्यक वकरालत िनयु्यहोस्ख।

ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राको 
संसृ्कवतले कण्डमहरूमरा आपवति 
जनराएमरा के हन्छ?

कण्डमहरूको उपलब्धतराको ग्यरारेण्ी वदन महत्त्वपयूण्य हन्छ। 
मरानवतरावरादी करामदरारहरूले कवहलेकराही ँकण्डमहरू व्यरापक रूपमरा 
उपलब्ध िरराउनराले केही संसृ्कवतहरूद्राररा असहमवत प्कट हन सके् 
कयु ररा अनयुमरान लिराउनयुहन्छ। वकनरने उक्त अनयुमरान जनसङ्ख ्राकरा 
सबवै मरावनसकरा लरावि सत् वरा असत् हन सकछ, कण्डमहरूलराई 
कवहलेकराही ँदृश्यवरान वरा उपलब्ध िरराइँदवैन।

आियू  वरा अन् व्यम्क्तहरूलराई HIV सङ्ख क्रमणबराट सयुरवक्त रराख् 
िराहने व्यम्क्तहरूकरा लरावि कण्डमहरू उपलब्ध िरराउने वसज्यनरात्मक 
तररकराहरू छन्ख, जस्तवै कण्डमहरूलराई कम सराव्यजवनक तर 
पहँि योग्य के्त्रहरूमरा रराखे्। उदराहरणको रूपमरा, मरावनसहरू 
कण्डमहरूकरा लरावि अनयुरोध िन्य अवनछियु क रएको कयु ररा महसयुस िददै , 
दक्ीण सयुिरानमरा अस्पतरालकरा विवकत्सकहरूले स्रास्थ्य प्दरायकलराई 
नसोवधकन लवैजरान सके् वहसराबले अस्पतरालको सवजलवै पहँि योग्य 
्थरानमरा (रूिको मयूवन) कण्डमहरूको बरासे्कट ररािेकरा वथए। 
विवकत्सकहरूले बरासे्कट कहरँा रराम्िएको छ रनेर समयुदरायलराई सयूवित 
िनयु्यरयो। केही समयपवछ, मरावनसहरू कण्डम वलन आउन सयुरु िरे र 
अवहले बरासे्कटलराई सरातिरावहक आधरारमरा पयुनः  रन्य आवश्यक हन्छ।

HIV लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा 
व्यम्क्तहरूकरा लरावि स्रास्थ्य रेकि्य 
वरा वबररामी उपिरार कराि्यहरू 
अनयुपलब्ध रएमरा वरा नष् िररएमरा 
के हन्छ?

सरामरान्तयरा, प्थम शे्रणीको उपिरार HIV लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा र 
उपिरार अज्रात रएकरा मरावनसहरूकरा लरावि पयरा्यति हने छ। वरास्तववक 
रेवजमेन (उदराहरण, दोस्ो शे्रणीको उपिरार) उपलब्ध नहँदरा, रेवजमनहरू 
पररवत्यन िदरा्य ररावष्ट्र य मराि्यवनददेशनहरू र WHO प्ोटोकलहरूलराई 
ध्यरानमरा रराखदवै  वनधरा्यररत िररएको रेवजमेनलराई बरराबर उपलब्ध प्थम 
शे्रणीकराप्राथवमक औषवधहरूसँि वमलराउनयुपछ्य ।88 

88 यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरूको व्यव्थरापनकरा लरावि मराि्यवनददेशनहरू। (WHO, िेब्युअरी २००४), http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/
Jh2942e/.

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2942e
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2942e
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कसवैले पवन HIV सबिोधन िददैनन्ख 
रने के हन्छ?

ररावष्ट्र य प्वतवनवध को हो र ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्रामरा HIV 
लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा मरावनसहरूलराई एम्न्रेटट्र ोरराइरल र को-
टट्र राइमोक्सराजोलको उपलब्धतरा समथ्यन िन्यकरा लरावि के िररँदवै  छ रने्बरारे 
वसधवै सोधपयूछ िन्य SRH संयोजकसँि कयु ररा िनयु्यहोस्ख वरा अकको स्रास्थ्य 
के्त्र/समयूह बवैठकमरा सोधनहोस्ख। सेवराहरू हराल उपलब्ध नरएमरा, 
सेवराहरू ्थरापनरा िन्यमरा स्रास्थ्य मन्त्ररालय र अन् व्यम्क्तहरूलराई 
सहरायतरा िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूहवरत्र वकरालत िनयु्यहोस्ख।

SRH कराय्यरत समयूहले HIV लरािेर जीवन ियुजरारररहेकरा मरावनसहरूकरा 
लरावि सेवराहरूको उपलब्धतरा र ् थरानबरारे समयुदरायलराई सयूवित िन्य कयु नवै 
ववद्मरान वरा नयरँा प्यरासहरूलराई कसरी समथ्यन िन्य सकछ रने्बरारे 
जरानकरारीको अनयुरोध िनयु्यहोस्ख।

HIV सेवराहरूमरा लवक्त जनसङ्ख ्राको समरावेशन सयुवनवचित िन्य 
UNAIDS वरा ररावष्ट्र य रवट्यकल HIV कराय्यक्रमलराई सम्क्य  िनदे।
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SRH का लातग MISP तनरवीषिण 
जाँचसूचवी: HIV र अन्य STIS को 
सङ्रिमण रोके् र यसको कारणले हुने 
तबमारवी र मृत्युदर कम गनने
तलको SRH करा लरावि MISP वनरीक्ण जरँािसयूिी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान वनरीक्ण 
िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

4. HIV रोके् र यसना प्रतितरिया जनाउने
4.1 सयुरवक्त तथरा उवित रित दरानकरा प्ोटोकलहरू करायरा्यन्वयनमरा छन्ख हो होइन

4.2 परीक्ण िररएकरा रितकरा पररमराण/दरान िररएकरा रितकरा पररमराणहरू x १०० %

4.3 स्रास्थ्य सयुववधराहरूसँि उच् सरावधरानीहरू अपनराइएकरा छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य पयरा्यति 
सरामग्रीहरू छन्ख हो होइन

4.4 लयुवब्केट िररएकरा कण्डमहरू वनः शयुल्क उपलब्ध छन्ख हो होइन

स्रास्थ्य सयुववधराहरू

सरामयुदरावयक स्तर

वकशोर-वकशोरीहरू

LGBTQIA

अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू

यौनकमथीहरू

4.5 यस अववधमरा वलइएकरा कण्डमहरूको अनयुमरावनत सङ्ख ्रा

4.6 यस अववधमरा ववतरण सराइटहरूमरा पयुनः  पयूतथी िररएकरा
कण्डमहरूको सङ्ख ्रा
्थरानहरू उले्ि िनयु्यहोस्ख:

4.7 PMTCT सवहत आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापीमरा नरामरावङ्कत िरेकरा 
मरावनसहरूकरा लरावि उपिरार जरारी रराख् एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू उपलब्ध छन्ख

4.8 यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि PEP उपलब्ध छ; करामको क्रममरा अनरावरणकरा लरावि PEP 
उपलब्ध छ

4.9 अवसरवरादी सङ्ख क्रमणहरूकरा लरावि को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोविलेम्क्सस

4.10 STIs  करा लरावि वसन्ट्र ोवमक वनदरान र उपिरार स्रास्थ्य
सयुववधराहरूमरा उपलब्ध छ
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सामग्वीहरू र आपूति्नहरू

HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोक् र उपचार उपलब्ध गराउन कस्ा 
आपूति्नहरू आिश्यक हुनछन् िा कस्ा IARH तकटहरू अि्नर गन्न सतकनछ?

IARH तकटहरू (2019)

IARH वकटहरूलराई तीन सेवरा िेवलररी स्तरहरू लवक्त िददै  तीनवटरा स्तरमरा ववि्यकृत िररएकरा छन्ख। वकटहरू 
ववशेष लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको लरावि तीन मवहनराको अववधकरा लरावि प्योि िन्य विजराइन िररएकरा 
हन्ख।89,90

नोट: IARH वकटहरू सन्र्य ववशेष वरा ववसृ्तत छवै नन्ख। सं्थराहरू IARH वकटहरूमरा मरात्रवै रर पनयु्यहँदवैन र SRH 
आपयूवत्यहरूको िररदलराई सभिव रएसम्म वछटो वतनीहरूको वनयवमत स्रास्थ्य िररद प्णरालीहरूमरा समरावहत िनदे 
योजनरा बनराउनयुपछ्य । यसले आपयूवत्यहरूको वनरन्तरतरालराई सयुवनवचित मरात्र निरेर MISP बराट SRH सेवराहरूलराई 
ववसृ्तत स्यराहरारमरा ववस्तरारण िन्य पवन सक्म बनराउने छ।

PMTCT कराय्यक्रमहरूमरा नरामरावङ्कत मवहलरा सवहत आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापी कराय्यक्रममरा 
नरामरावङ्कत मरावनसकरा लरावि उपिरार जरारी रराख् एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू IARH तकटहरूमा समािेश गररएका 
छैनन्। कृपयरा रवट्यकल HIV/AIDS कराय्यक्रबराट जरानयुहोस्ख र/वरा  आपयूवत्यहरूको दीघ्यकरालीन स्ोतकरा लरावि 
UNAIDS लराई सम्क्य  िनयु्यहोस्ख।

स्ास्थ्य स्ाहार स्र तकट नम्र तकटको नाम*
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट १ पयुरुष कण्डमहरू

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट ३ बलरात्रारपचिरातको उपिरार

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट ५ STIs को उपिरार

ररिेरल अस्पतराल (CEmONC) वकट १२ रित दरान

*अवतररक्त मरानक सरावधरानीहरूकरा आपयूवत्यहरू २, ४, ६, ८, ९ र ११ मरा छन्ख

समपूरक सामग्वीहरू

समपयूरक सरामग्रीहरू सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरूको अनयुसरार अि्यर िन्य 
सवकन्छ। समपयूरक सरामग्रीहरू २०१० मरा UNFPA बराट उपलब्ध हने छन्ख।

सेिा िेतलभरवीको स्र िस्यु पूरक हुन
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 1B, मवहलरा कण्डमहरू वकट १

89 धेरवैजसो वकटहरूमरा सव्यव्यरापी उच् सरावधरानीहरू सयुवनवचित िनदे आपयूवत्यहरू समरावेश हन्छन्ख। यसकरा सराथवै, संसराधन सरामग्रीहरूको लराइबे्री, वसिराररस तथरा 
प्वशक्ण प्राकेज प्ते्क वकटको अि्यरसँि समरावेश िररएको छ। अन्तरवनकराय IARH वकट पयुम्स्तकरा https://www.unfpa.org/resources/emergency-
reproductive-health-kits मरा उपलब्ध छ।
90 २०१९ IARH वकटहरू प्रारम्भिक २०१० मरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। संशोवधत वकटहरू उपलब्ध छन्ख वरा छवै नन्ख रनी प्मरावणत िन्य UNFPA (https://
www.unfpa.org) वरा IAWG (https://www.unfpa.org) or IAWG (http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011) ) मरा 
जरँाि िनयु्यहोस्ख। २०२० रन्रा अिरावि उपलब्ध हने वकटहरूसँि सबिम्न्त जरानकरारीकरा लरावि http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-
kits-2011 मरा िएर ववपद अव्थराहरूकरा लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण, २०११) हेनयु्यहोस्ख।

https://www.unfpa.org/resources/emergency-reproductive-health-kits
https://www.unfpa.org/resources/emergency-reproductive-health-kits
https://www.unfpa.org
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
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एकाइ 4 प्रश्नोत्तर: HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोके् र यसको कारणले 
हुने तबमारवी र मृत्युदर कम गनने

1. STIs को वसन्ट्र ोवमक व्यव्थरापन रनेको मरानकीकृत उपिरारसबिन्ी प्ोटोकलहरू प्योि िरेर म्लिवनकमरा 
बह रेटहरूमरा आधराररत रहेर STIs  को उपिरार िन्य प्योि िररने वववध हो।

सहवी िा गलि

2. वनरन्तर एम्न्रेटट्र ोरराइरल उपिरारकरा लरावि व्यम्क्त उपम््थत हँदराको आपतकरालीन पररम््थवतमरा स्रास्थ्य 
प्दरायकको रयूवमकरा के हो? लराियू हने सबवै ियन िनयु्यहोस्ख:

a. िोपनीयतरा सयुवनवचित िनदे
b. कण्डमहरू उपलब्ध िरराउने
c. वसिराररस िररएअनयुसरार को-टट्र राइमोक्सराजोल उपलब्ध िरराउने
d. एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू उपलब्ध िरराउने
e. व्यम्क्तलराई आपतकरालीन िरण समराति रएपवछ एक/दयुई मवहनरामरा उपिरारकरा लरावि िक्य न 

सयुझराव वदने

3. सङ्ख क्रमण वनयन्त्रणकरा लरावि वनम्नमधे्य कयु न न्यूनतम आवश्यकतराहरू हन्ख (उच् सरावधरानीहरू पवन 
रवनन्छ)?

a. धराररलरा वस्तयुहरूको सयुरवक्त प्योि
b. सयुरक्रात्मक पवहरन लिराउने
c. िोहोर सरामग्रीको सही व्यव्थरापन
d. बरारबिरार हरात धयुने
e. मरावथकरा सबै

4. कण्डमहरू वनम्न ्थरानहरूमरा उपलब्ध िरराउन सवकन्छ:

a. स्रास्थ्य सयुववधराहरू
b. िराद् र िवैर-िराद् ववतरण वबन्दहरू
c. शौिरालयहरू
d. सहरी के्त्रहरूमरा प््रात बरार वरा किी पसलहरू
e. मरावथकरा सबवै

5.  SRH संयोजकले एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरूको िररदकरा लरावि वजमे्मवरारी वलनयुहँदवैन।

सहवी िा गलि
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एकाइ 5: अत्ातधक मािृ िर्ा
निजाि  मृत्युदर र तबमारवी रोके्
हरालसरालवै रएको द्न्द्, प्राकृवतक प्कोप वरा दयुववैबराट प्रारराववत देशहरूमरा दयुई-वतहराई रोकथराममयूलक मरातृत्व मृत्यु 
र ४५% नवजरात वशशयुको मृत्यु रएको छ।91 तनरावपयूण्य जीवनयरापनकरा अव्थराहरू र प्वशवक्त स्रास्थ्य प्दरायक 
र स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सीवमत पहँिले ववपवतिबराट प्रराववत मवहलराहरूको अवतसंवेदनशीलतरा बढराउँछ र 
िररा्यव्थरासँि सबिम्न्त जवटलतराहरूको करारणले हने वबमरारी र मृत्युदरको जोम्िमलराई बढराउँछ। 

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, िररा्यव्थरा र बच्राको जन्ममरा 
जवटलतराहरू व्यव्थरापन िनदे सवहत मरानवतरावरादी कराय्यक्रममरा आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात वशयुशको स्यराहरार 
(EmONC) एकीकृत िनदे िरणबधि प्यरासहरू उपलब्ध िरराउनने वववरन् उपयोिी स्ोतहरू छन्ख: संकटहरूको 
प्वशक्ण सराझेदरारी अवसरको म्लिवनकल आउटररि ररफे्सर प्वशक्णहरूकोक शृ्रङ्ख िलरामरा वमिवराइि र 
विवकत्सकहरू र प्जनन स्रास्थ्य (RH) करा अन्तरवनकराय कराय्यरत समयूह (IAWG)  करा लरावि मराि्यदश्यन।92 नवजरात 
वशशयुको स्यराहरारकरा लरावि ररावष्ट्र य रणनीवत र कराय्यक्रमहरू उपलब्ध िरराउने र बढराउने उपयोिी स्ोतहरूमरा 
मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा नवजरात वशशयुको स्रास्थ्य: शरणराथथी सञ्रालनहरूमरा नवजरात वशशयुको स्रास्थ्य 
सयुधरानदे सबिन्ी विल्ड मराि्यदश्यक र सञ्रालनरात्मक मराि्यवनददेशनहरू समरावेश छन्ख।93

एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ मरातृ तथरा नवजरात वबमरारी र मृत्युदर रोकथराम िनदे कयु ररालराई वकन प्राथवमकतरा मरावनन्छ रनी व्यरा्रा 
िन्य;

 ⊲ ववपदको समयमरा कस्तरा सिरा र सयुरवक्त िेवलररी (प्सव), महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार र 
आधराररयूत तथरा ववसृ्तत EmONC सेवराहरू उपबलध र पहँि योग्य िरराउनयुपछ्य  रनी व्यरा्रा िन्य।

 ⊲ प्ररावकरारी वसिराररस प्णरालीकरा आवश्यकतराहरू पररररावषत िन्य;
 ⊲ िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार उपलब्ध छ रनी सयुवनम्छित िनदे तररकराहरू र स्यराहरारकरा लरावि मवहलरा 
उपम््थत रएमरा के िनदे रने्बरारे सयूिीबधि िन्य; र

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नरएको िण्डमरा सिरा िेवलररी र तत्रालीन नवजरात वशशयुको 
स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र सरामग्रीहरू कसरी उपलब्ध िरराउने रने्बरारे व्यरा्रा िन्य।

91 Sarah Zeid, Flavia Bustreo, Maha Taysir Barakat, Peter Maurer र Kate Gilmore, “प्ते्क मवहलरा, प्ते्क बच्रा, सबवै ्थरानकरा लरावि: मवहलरा, 
बरालबरावलकरा र वकशोर-वकशोरीहरूको स्रास्थ्यकरा लरावि सव्यव्यरापी कराय्यसयूिी,” The Lancet मे १६, २०१५, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60766-8.
92 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल। भ्राक्युम एक्सटट्र राक्सन प्योि िरेर रेवजनल िेवलररीमरा सहरायतरा 
िनदे — ररफे्सर प्वशक्ण; ववपद पररम््थवतहरूमरा MVA प्योि िरेर िररा्यशय िराली िनदे — ररफे्सर प्वशक्ण; र मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा BEmONC: 
सङे्कत प्कराय्यहरू ियन िनयु्यहोस्ख , IAWG, अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको, http://iawg.net/tpi-home/resources. िररा्यव्थरा र बच्रा जम्नँ्मदरा हने 
जवटलतराहरू व्यव्थरापन िनदे: वमिवराइि र विवकत्सकहरूकरा लरावि मराि्यदश्यक। (WHO, UNFPA र UNICEF, २०१७), http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/255760/1/9789241565493-eng.pdf?ua=1.
93 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा नवजरात वशशयुको स्रास्थ्य: विल्ड मराि्यदश्यक (सेर वद विल्डट्र ेन, WHO र UNICEF, जनवरी १, २०१८)। . http://iawg.net/
resource/newborn-health-humanitarian-settings; Operational Guidelines on Improving Newborn Health in Refugee Operations (UNHCR, 
२०१५), http://www.unhcr.org/protection/health/54bd0dc49/operational-guidelines-improving-newborn-health-refugee-operations.html.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60766-8
http://iawg.net/tpi-home/resources
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255760/1/9789241565493-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255760/1/9789241565493-eng.pdf?ua=1
http://iawg.net/resource/newborn-health-humanitarian-settings
http://iawg.net/resource/newborn-health-humanitarian-settings
http://iawg.net/resource/newborn-health-humanitarian-settings
http://www.unhcr.org/protection/health/54bd0dc49/operational-guidelines-improving-newborn-health-refugee-operations.html
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SRH का लातग MISP का उदे्श्य र तरियाकलापहरू

अत्ातधक मािृ िर्ा र निजाि तबमारवी र मृत्युदर रोके्।

आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिबराट अत्रावधक मरातृ तथरा नवजरात वबमरारी र मृत्युदर रोक्करा लरावि, SRH 
संयोजक, कराय्यक्रम व्यव्थरापक र सेवरा प्दरायकहरूले वनम्न कयु रराहरू िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसँि कराम 
िनयु्यपछ्य :

 ⊲ सिरा र सयुरवक्त िेवलररी (प्सव), महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार र जीवन रक्क EmONC 
सेवराहरूको उपलधतरा र पहँियोग्यतरा सयुवनवचित िन्य;

 ⊲ समयुदरायदेम्ि स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालसम्म यरातरायरात र सञ्रार मराध्यम सहज बनराउनकरा लरावि 
वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ वदन वसिराररस प्णराली ्थरापनरा िन्य;

 ⊲ स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालहरूमरा िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको उपलब्धतरा सयुवनवचित िन्य; र
 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नहँदरा वरा अम््थर हँदरा सिरा िेवलररी (प्सव) र तत्रालीन नवजरात 
वशशयुको स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा सयुवनवचित िन्य।

मािृ िर्ा निजाि तशशयुको तबमारवी र मृत्युदर रोकर्ाम गनने कयु रालाई तकन 
प्रार्तमकिा मातननछ?

ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्रामरा, कररब जम्मरा ४% जनसङ्ख ्रा कयु नवै पवन वनधरा्यररत समयमरा िर्यवती 
हने छन्ख। यी िर्यवती मवहलरामधे्य कररब १५% ले अवरूधि वरा दीघ्यकरालीन प्सव पीिरा, वप्-इकल्राम्वसयरा/
इकल्राम्वसयरा, सङ्ख क्रमण वरा िभिी रक्तस्राव जस्तरा प्सयूवत जवटलतराको अनयुरव िनदे छन्ख। ववश्व स्रास्थ्य संिठन 
(WHO) ले ९% देम्ि १५% नवजरात वशशयुहरूलराई जीवन बिराउने आपतकरालीन स्यराहरार आवश्यक पछ्य  रनी 
अनयुमरान लिराएको छ।94 धेरवैजसो मरातृ तथरा नवजरात वशशयुकरा मृत्युहरू प्सव पीिरा, प्सव अव्थरा र तत्रालीन 
प्सवोतिर अववधको बेलरामरा हन्छ। जीवनको पवहलो वदन नवजरात वशशयुहरूकरा लरावि उच्तम जोम्िमको 
वदन हन्छ। मरानवतरावरादी अव्थराहरूमरा, स्रास्थ्य प्णरालीहरूको ववरराजनले म््थर अव्थराहरू (उदराहरण, 
अवरूधि प्सव पीिरा) मरा रोक् सवकने उपिरार निररएकरा जवटलतराहरूको करारणले मरातृ तथरा नवजरात वशशयुकरा 
मृत्युहरू बढराउन सकछ। यो उदे्श्यले मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको वबमरारी र मृत्युदरकरा प्मयुि करारणहरू र 
कयु नवै पवन मरानवतरावरादी ववपद अव्थरामरा उपलब्ध हनयुपनदे जीवन रक्क हस्तके्पहरूलराई सबिोधन िछ्य । 

के कारणले गदा्न मतहलाको गभा्निसर्ाका जतटलिाहरूबाट मृत्यु हुनछ?

आमराको मृत्यु हनयुकरा सरामरान् करारणहरू रनेकरा रक्तस्राव (प्सवपयूव्य र प्सवोतिर), प्सवोतिर सेम्प्सस, वप्-
इकल्राम्वसयरा वरा इकल्राम्वसयरा, िर्यपतनकरा जवटलतराहरू, एक्टोवपक िररा्यव्थरा र दीघ्यकरालीन वरा अवरूधि 
प्सव पीिरा हन्ख। वववरन् करारणले िदरा्य जीवन बिराउने स्यराहरारमरा वढलराइ रएमरा मवहलराले आफनो जीवन ियुमराउन 
सम्कछन्ख। आमराको मृत्युको सभिरावनरामरा योिदरान पयुरयराउने वढलराइहरूलराई Three Delays (तीन वटरा वढलराइ) 
रवनने सरामरान् मोिेल प्योि िरेर विथीकृत िन्य सवकन्छ:

 ⊲ तढलाइ १: स्यराहरार िोजे् वनण्ययमरा वढलराइ

 ⊲ तढलाइ २: स्यराहरार पहँि िन्यमरा वढलराइ (यरातरायरात प्राति िन्य असक्मतरा, कमजोर सिक अव्थराहरू, 
असयुरक्रा, नराकरा, वनषेधराज्राहरू आवद); र

94 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल।.
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 ⊲ तढलाइ ३: ियुणस्तर स्यराहरार प्राति िन्यमरा वढलराइ (योग्य कम्यिरारीको अनयुपम््थवत वरा कमी, उपकरण/
आपयूवत्यहरूको कमी, उपिरारकरा उच् िि्यहरू, स्यराहरार प्राति िनयु्यपयूव्य तत्राल रयुक्तरानीको 
आवश्यकतरा आवद)। 

आपतकराली टोलीले आधराररयूत र ववसृ्तत EmONC सेवराहरू करायरा्यन्वयनमरा छन्ख र तत्रालीन प्सवोतिर अववधमरा 
प्सव पीिरा र बच्राको जन्मको अववधमरा मवहलराकरा लरावि ियुणस्तर सेवराहरू पहँि िन्यमरा वढलराइहरू रोक् 
तत्रालीन ध्यरान केम््रित छ रनी सयुवनवचित िन्य आवश्यक हन्छ।

अन्तः प्रसि जतटलिाहरूलाई व्यिसर्ापन गनने केहवी िररकाहरू के-के हुन्?

WHO ले कयु नवै पवन पयूवरा्यनयुमरान जनसङ्ख ्रामरा ५% देम्ि १५% िेवलररीहरूलराई वसजेररयन सेक्सन आवश्यक 
पन्य सकछ रनी अनयुमरान लिराएको छ। प्वतशत उच् रएमरा, यसले त्हरँा िवैर-सयूवित वसजेररयन सेक्सनहरूको 
प्योि हन्छ रने् अथ्य वदन सकछ। प्वतशत न्यून रएमरा, EmONC को प्रावधरान जनसङ्ख ्राकरा लरावि पयरा्यति 
नहन सकछ। प्सयूवत आपतकरालीन अव्थराहरूमरा रएकरा मवहलरा र रित दरान र शल्वक्रयरा आवश्यक पनदे 
व्यम्क्तहरूलराई CEmONC उपलब्ध िरराउने क्मतरा रएको अस्पतरालमरा वसिराररस िन्य आवश्यक हने छ। 

टराइप III मवहलराको जननराङ्ग कराट्खने कयु ररा सरामरान् हँदरा, SRH संयोजक र स्रास्थ्य कराय्यक्रम व्यव्थरापकहरूले 
SRH सेवरा प्दरायकहरू बच्रा जम्नँ्मदरा आवश्यकतरा अनयुसरार विइनविबयुलेशनमरा पवशवक्त छन्ख वरा प्वशवक्त 
प्दरायकहरूकरा लरावि वसिराररस प्णराली ्थरापनरा िररएकरा छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य । प्दरायकहरूले मवहलरा र 
केटीहरूसँि प्वक्रयराकरा सबवै पक्हरूबरारे जरानकरारी छ रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य  र सहमवत प्राति िनयु्यपछ्य ।

४% अपररपक् जन् दर (CBBR) सँगसँगै १५०,००० को जनसङ््ामा आधाररि रहेर 
आिश्यक भएका तस-सेक्सनहरूका अनयुमानहरू

३ मतहनाको अितधमा जवीतिि जन्हरूको 
अपेतषिि सङ््ा १५०,००० x ०.०४ (CBR) x.२५ १५०० x ०.०५

३ मतहनाको अितधमा तस-सेक्सन 
आिश्यक पनने िेतलभरवीहरूको सङ््ा १५०० x ०.०५ ७५ िेतलभरवीहरू
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सहरवी र मोबाइल पररच्सर्तिहरूमा मािृ िर्ा निजाि तशशयुको
स्ाहार सयुतनतचिि गनने

सरामरान् िेवलररीहरू, आधराररयूत तथरा ववसृ्तत EmONC, महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार र वदनको २४ 
घण्रा, हतिराको ७ वदन आपतकरालीन वसिराररस प्णरालीकरा लरावि स्यराहरारको प्रावधरान सयुवनवचित िन्य विवकत्सरा 
आपयूवत्य र मरानव स्ोतहरू रएकरा स्रास्थ्य सयुववधराहरू पवहिरान र सहरायतरा िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूहवरत्र रहेर कराम 
िनयु्यहोस्ख। स्रास्थ्य स्यराहरार सेवरामरा "प्योिकतरा्य शयुल्क" अवरोध हने अव्थराहरूमरा, EmONC सेवराहरू सवहत 
मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको स्रास्थ्य स्यराहरार सेवराहरूमरा वनः शयुल्क पहँिकरा लरावि व्यवहराय्य हँदरा सरकरारहरूसँि 
र WHO, शरणराथथीहरूकरा लरावि संययुक्त रराष्ट्र  उच्राययुक्त (UNHCR), संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA) र 
संययुक्त रराष्ट्र  बराल कोष (UNICEF) सँि वकरालत िनयु्यहोस्ख।

मवहलरा र समयुदरायहरूलराई पवन िररा्यव्थराकरा ितरराकरा सङे्कतहरू र तत्रालीन स्यराहरार कहरँा िोजे् रने्बरारे 
सयूवित िरराउन आवश्यक हन्छ। िवतशील जनसङ्ख ्राहरूकरा लरावि र सहरी पररम््थवतहरूमरा, ववपवतिबराट 
प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूलराई मवहलरा बच्रा जन्मराउने बेलरा वरा बच्रा जम्नँ्मदराकरा जवटलतराहरूमरा स्यराहरारकरा 
लरावि कहरँा जरान सकछन्ख रने्बरारे थराहरा हने सभिरावनरा हँदवैन। मवहलराले स्यराहरार कवहले र कहरँा पहँि िन्य सकछन्ख 
रने्बरारे िर्यवती मवहलरा र ववपवतिबराट प्रराववत समयुदरायलराई सयूवित िन्य स्पष् जरानकरारी उपलब्ध छ रनी सयुवनवचित 
िनयु्यहोस्ख। सराथवै, समयुदरायहरूले हराल रेवियो, सेल िोन वरा सञ्रारकरा अन् मराध्यमहरूबराट जरानकरारी कसरी 
प्राति िरररहेकरा छन्ख रनी पवहिरान िनयु्यहोस्ख। समयुदरायहरूलराई सयूवित िन्यकरा लरावि, यी वववधहरू र iawg.net/
resource/universal-adaptable-information-education-communication-iec-templates-misp 
मरा उपलब्ध अनयुकयू लनीय जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा टेम्पे्टहरू प्योि िनदे वविरार िनयु्यहोस्ख।

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

सफा र सयुरतषिि िेतलभरवी, महत्त्वपूण्न निजाि तशशयुको स्ाहार र EmONC सेिाहरूको 
उपलब्धिा र पहँुचयोग्यिा सयुतनतचिि गनने

सयुरतषिि िेतलभरवी, महत्त्वपूण्न निजाि तशशयुको स्ाहार र EmONC सेिाहरू 
कहाँ पहँुच योग्य गराउनयुपछ्न ?

ववितको अनयुरवले आपतकरावलन अव्थराको प्रारभिमरा जन्महरूमरा वृम्धि हन सकछ जयुन प्वशवक्त 
स्रास्थ्यकमथीको सहरायतरावबनरा स्रास्थ्य सयुववधरारन्रा बरावहर हने छ रनी देिराएको छ। जन्म जवटलतराहरू अनयुमरान 
लिराउन कवठन हनराले, WHO ले सबै जन्हरूमा प प्वशवक्त स्रास्थ्यकमथी उपम््थत हन र जवटलतराहरूको 
व्यव्थरापनकरा लरावि सयुसम्जित र व्यवम््थत कम्यिरारी रएकरा स्रास्थ्य सं्थराहरूमरा िरराउन वसिराररस िछ्य । 

https://iawg.net/resource/universal-adaptable-information-education-communication-iec-templates-misp
https://iawg.net/resource/universal-adaptable-information-education-communication-iec-templates-misp
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अत्ातधक मािृ िर्ा निजाि तशशयुको तबमारवी र मृत्युदर रोकर्ाम गन्नका लातग 
तितभन्न स्ास्थ्य स्रहरूतभत्र के काया्नन्वयन गन्न आिश्यक हुनछ?

स्रास्थ्य प्दरायकहरूले सभिव हँदरा मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको वबमरारी र मृत्युदर रोकथराम िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य 
सयुववधराहरूमरा सबवै जन्महरूको प्वशवक्त उपम््थवतलराई बढरावरा वदनयुपछ्य । उनीहरूले पयरा्यति प्वशवक्त जन्म 
सहरायक, उपकरण र आपयूवत्यहरू (ववशेषिरी जीवन रक्क औषवधहहरू) उपलब्ध छन्ख र मवहलरालराई स्रास्थ्य 
सयुववधराहरूको ्थरानबरारे सयूवित िररएको छ रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य ।

सरामयुदरावयक स्तरमरा, समयुदरायलराई सयुरवक्त िेवलररी र EmONC सेवराहरूको उपलब्धतरा र स्रास्थ्य सयुववधराहरूबराट 
स्यराहरार िोज्नुको महत्त्व जरानकरारी उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नहँदरा सिरा िृह 
िेवलररीहरूलराई बढरावरा वदनकरा लरावि स्पष् िर्यवती मवहलरा र प्सव पररिराररकराहरूलराई सिरा िेवलररी 
वकटहरू वदइनयुपछ्य । सिरा िेवलररी वकटहरू ववतरण िदरा्य, मवहलराहरूले अझवै पवन सभिव रएमरा स्रास्थ्य 
सयुववधरामरा नवै जन्म वदन महत्त्वपयूण्य हन्छ रनी उनीहरूलराई सम्झराउनयुहोस्ख।

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधराहरूले प्राकृवतक जन्महरू, महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार र आधराररयूत 
EmONC (BEmONC) को प्रावधरानकरा लरावि प्वशवक्त प्सव पररिराररकराहरू (वमिवराइिहरू सवहत) र 
आपयूवत्यहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

वसिराररस अस्पतरालहरूले मरावथकरा सयुववधरा वक्रयराकलरापहरूकरा सराथसराथवै ववसृ्तत EmONC (CEmONC) को 
प्रावधरानकरा लरावि प्वशवक्त विवकत्सरा कम्यिरारी र आपयूवत्यहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।
 

तकशोर-तकशोरवीहरू

समयुदरायममरा िर्यवती वकशोरीहरूलराई पवहिरान िनयु्यहोस्ख र सयुववधरामरा आधराररत िेवलररीहरूलराई प्ोत्सराहन  िन्य 
उनीहरूलराई स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सम्क्य  िरराउनयुहोस्ख। िर्यवती हँदरा र िेवलररीपचिरात समकक् सहरायतरा 
नेटवक्य हरूमरा नयरँा वकशोरी आमराहरूको सहररावितरालराई सहज बनराउनयुहोस्ख।
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आधारभूि िर्ा तिसृ्ि EmONC का सङे्कि प्रकाय्नहरू*

सबै स्ास्थ्य के्रिहरूमा आधारभूि EmONC सयुतनतचिि गनयु्नहोस्। यसको अर््न उक्त 
कम्नचारवी प्रतशतषिि छन् र उनवीहरूसँग तनम्न कयु राहरू गन्नका लातग स्ोिहरू छन्:

1. मरातृत्व सेम्प्ससको उपिरारकरा लरावि प्रारेने्रल एम्न्बरायोवटकहरूको प्बन् वमलराउने।
2. िभिीर वप्-इकल्राम्वसयरा/इकल्राम्वसयरा व्यवम््थत िन्यकरा लरावि प्रारेने्रल एम्न्कन्रयुले्न् 

औषवधहरू (उदराहरण, म्रागे्वजयम सले्ट) को प्बन् वमलराउने।
3. सहरायक प्राकृवतक िेवलररी (उदराहरण, भ्राक्युम एक्ट्र राक्रासन) िनदे।
4. िर्यनराललराई हरातवैले वनकरालने।
5. िेवलररी वरा अपयूण्य िर्यपतनपवछ िररा्यधरारणमरा धरारण िररएकरा उत्परादनहरू वनकरालने।
6. आधराररयूत नवजरात पयुनजथीवन सम्रादन िनदे  (उदराहरण, झोलरा र मरास्कको सहरायतराले)।
7. प्सवोतिर रक्तस्रावकरा लरावि ययूटेरोटोवनक औषवधहरू (उदराहरण, प्रारेने्रल अम्क्सटोवसन वरा 

वमजोप्ोस्टोल ट्रालेिटहरू) को प्बन् वमलराउने र विवकत्सकीय रूपमरा वनदरान िररएको प्सोवतिर रक्तस्राव 
रएकरा मवहलराकरा लरावि मरानक स्यराहरारको सराथमरा इन्ट्र रारेनस टट्र रानेक्रावमक एवसिको प्बन् वमलराउने। 

अस्पिालहरूमा तिसृ्ि EmONC सयुतनतचिि गनयु्नहोस्। यसको अर््न कम्नचारवी प्रतशतषिि 
छन् र उनवीहरूसँग मातर्का सबै हस्षेिपहरू १–७ लाई समर््नन गन्न सार्सारै् तनम्न 
काय्नका लातग स्ोिहरू छन्:

8. शल्वक्रयरा (उदराहरण, वसजेररयन सेक्सन) िनदे।
9. सव्यव्यरापी सङ्ख क्रमण रोकथरामकरा सरावधरानीहरू अवलोकन िरेर सयुरवक्त रित दरान सम्रादन िनदे।

*सङे्कत प्कराय्यहरू प्मयुि विवकत्सरा हस्तके्पहरू हन्ख जयुन ववश्वरर अवधकरंाश मरातृत्व मृत्युहरूको करारण बने् प्त्क् प्सयूवत जवटलतराहरूलराई उपिरार िन्य प्योि 
िररन्छ।

आधारभूि EmONC

नवजरात वशशयुकरा जवटलतराहरू सवहत प्सयूवत (जन्म सङ्ख ्रा) करा प्मयुि जवटलतराहरूलराई सबिोधन िन्य स्रास्थ्य 
के्रि स्तरमरा आधराररयूत आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात वशशयुको स्यराहरार (BEmONC) उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । 
प्वशवक्त पररिराररकराले िररा्यव्थरा र प्सयूवत (जन्म सङ्ख ्रा) सँि सबिम्न्त वबमरारी र मृत्युदरलराई घटराउनमरा 
मद्त िन्य सके् रएकोले स्रास्थ्य सयुववधमरा सबवै जन्महरूमरा प्वशवक्त पररिराररकरा अनयुकयू ल हँदरा, यो मरानवतरावरादी 
प्वतवक्रयराको सयुरुवरातमरा सभिव नहन सकछ। यद्वप, न्यूनतममरा BEmONC हस्तके्पहरू र ववसृ्तत EmONC करा 
लरावि अस्पतरालमरा वसिराररस िनदे क्मतरा प्ते्क स्रास्थ्य के्रिमरा वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ वदन उपलब्ध छ 
रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख।

तिसृ्ि EmONC

प्सयूवत जवटलतराहरूलराई सबिोधन िन्यकरा लरावि वसिराररस अस्पतरालहरूमरा ववसृ्तत आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात 
वशशयुको स्यराहरार (CEmONC) उपलब्ध िरराइएको हनयुपछ्य । सभिव हँदरा, प्वशवक्त कम्यिरारी, आधराररयूत संरिनरा 
र औषवधहरू र शल्वक्रयरा उपकरण सवहत विवकत्सरा सरामग्रीहरू रएकरा आयोजक देशकरा अस्पतरालहरूलराई 
आवश्यकतरा अनयुसरार CEmONC उपलब्ध िरराउन सहरायतरा िनयु्यहोस्ख। यो अस्पतरालको ्थरान वरा बढ्खदो मराि पयूररा 
िनदे क्मतरा नरएको करारणले सभिव हँदवैन रने, SRH संयोजकले CEmONC उपलब्ध िरराउनकरा लरावि स्रास्थ्य 
के्त्र/समयूह र अन्तररा्यवष्ट्र य रेि क्रस सवमवत, अन्तररा्यवष्ट्र य रेि क्रस संघ र  रेि वक्रसेन् सोसराइवटज,
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médecins sans frontières जस्तरा वनकराय वरा अन् िवैर-सरकरारी सं्थराहरू (NGOs) सँि कराम िनयु्यपछ्य । 
उदराहरणकरा लरावि, ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राको नवजकवै  अ्थरायी विल्ड वरा वसिराररस अस्पतराल ्थरापनरा 
िरेर सेवराहरू उपलब्ध िरराउन सवकन्छ।

गभा्निसर्ाका प्रमयुख खिराका सङे्किहरू
 ⊲ योनीबराट रित बगे्
 ⊲ िभिीर पेट दयुिराइ

 ⊲ ऐठंन हने
 ⊲ िभिीर टराउको दयुिराइ

 ⊲ ज्वरो आउने
 ⊲ श्वरासप्श्वरासको िवत बढ्ख ने वरा 
श्वरासप्श्वरास-सबिन्ी कवठनराइ हने

 

मािृ िर्ा निजाि तशशयुका जतटलिाहरूलाई सम्ोधन गन्न आिश्यक पनने 
केहवी जवीिन बचाउने औषतध र आपूति्नहरू के-के हुन्?

स्रास्थ्य के्रिहरूमरा वमिवराइि र अन् प्वशवक्त प्सयूवत पररिराररकराहरूलराई िेवलररीहरू सञ्रालन िन्य, नवजरात 
वशशयुको स्यराहरार उपलब्ध िरराउन, जवटलतराहरूको उपिरार िन्य र आवश्यक रएमरा अस्पतरालसम्म पयुरयराउनयुअवघ 
मवहलरालराई म््थर बनराउनकरा लरावि सरामग्री र औषवधहरू उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख। 

उपलब्ध हनयुपनदे जीवन बिराउने औषवध र आपयूवत्यहरूमरा वनम्न समरावेश छन्ख:

 ⊲ मरातृत्व सङ्ख क्रमणहरूको रोकथराम र व्यव्थरापनकरा लरावि एच्न्बायोतटकहरू ;
 ⊲ प्सवोतिर रक्तस्रावको रोकथराम र व्यव्थरापनकरा लरावि यूटेरोटोतनकहरू (अम्क्सटोवसन, 
वमजोप्ोस्टोल र टट्र रानेक्रावमक एवसि);

 ⊲ िभिीर वप्-इकल्राम्वसयरा/इकल्राम्वसयराको रोकथराम र उपिरारकरा लरावि एच्न्कनभयुले्न्हरू 
(म्रागे्वजयम सले्ट);

 ⊲ झोलरा र मरास्कसवहत निजाि तशशयुको पयुनजथीिनसम्न्धवी आपूति्नहरू;
 ⊲ नवजरात वशशयुकरा सङ्ख क्रमणहरूको उपिरारकरा लरावि एच्न्बायोतटकहरू (जेन्रामराइवसन र 
एम्म्वसवलन); र

 ⊲ ववशेषीकृत वसिराररस अस्पतरालहरूमरा मरात्र अपररपक् प्सव पीिराकरा लरावि प्रसिपूि्न टेिरोइिहरू 
(िेक्रामेथरासोन) र अपररपक् प्सवपयूव्य मेमे्बन ियु ट्खने कराय्यकरा लरावि एच्न्बायोतटकहरू 
(पेवनवसम्ल्न र एररथ्ोमराइवसन)। ववशेषीकृत वसिराररस अस्पतरालहरूमरा प्वशवक्त विवकत्सरा 
प्दरायकहरूसँि प्सयूवत जवटलतराहरू व्यव्थरापन िनदे, नवजरात वशशयुको िहन स्यराहरार उपलब्ध 
िरराउने, िररा्यव्थराको उमेर सही तररकराले अनयुमरान लिराउने र से्टरोइिहरू (भ्यूण िोक्सोकरा 
पररपक्तराकरा लरावि िेक्रामेथरासोन) को प्बन् वमलराउने क्मतरा हनयुपछ्य ।

निजाि तशशयुको स्ाहार

महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार प्ते्क बच्राकरा लरावि आवश्यक हने आधराररयूत स्यराहरार हो। जीवनको 
पवहलो २८ वदन वरत्रमरा लिरि दयुई-वतहराई वशशयुको मृत्यु हन्छ। स्रास्थ्यकमथी, आमरा वरा अन् सरामयुदरावयक 
सदस्यहरूले महत्त्वपयूण्य कराय्यहरू प्रारभि िरेर यी अवधकरंाश मृत्युहरू रोकथराम िन्य सक्युहन्छ। एउटरा प्मयुि 
ियुनौती रनेको लिरि ५% देम्ि १०% नवजरात वशशयुहरू जम्न्मने बेलरा स्रराववक रूपमरा श्वरास िेददैनन्ख र श्वरास 
िेन्य सहरायतरा आवश्यक पछ्य । श्वरास िेन्य असिल हनयुकरा प्मयुि करारणहरूमरा  श्वरासप्श्वरासमरा िभिीर अवरोध 
वनम्राउने अपररपक् जन्म र दीघ्यकरालीन अन्तः प्सव घटनराहरू समरावेश छन्ख।
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निजाि तशशयुको खिराका सङे्किहरू

वनम्न ितरराकरा सङे्कतहरूले नवजरात वशशयुलराई पराररवराररक सदस्य र सरामयुदरावयक स्रास्थ्यकमथीहरूद्राररा 
स्रास्थ्य सयुववधरामरा सन्र्य िररनयुपछ्य  रनी सङे्कत िछ्य :

 ⊲ रराम्ोसँि नियुवराउने
 ⊲ ऐठंन
 ⊲ घट्खदो वक्रयराकलराप वरा िवतवववधको कमी
 ⊲ स्ाँ-स्ाँ हने (प्वत वमनेट ६० पटकरन्रा धेरवै  श्वरास िेनदे)

 ⊲ िभिीर िेस्ट-इन-िट्र ववङ
 ⊲ ३७.५°C रन्रा मरावथ वरा 
३५.५°C रन्रा तलको तरापक्रम

 ⊲ जच्नँ्दा आकार एकदमवै सरानो 
हने

औपिराररक रूपमरा प्वशवक्त विवकत्सरा कम्यिरारी अवतररक्त ितरराकरा सङे्कतहरू पपवहिरान िन्य सक्म हनयुहन्छ।

सबै निजाि तशशयुहरूका लातग महत्त्वपूण्न सेिाहरू के-के हुन्?

नवजरात वशशयुको स्यराहरार आमरा र बच्राकरा लरावि वनरन्तरतरा स्यराहरारको रराि हो। मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा, 
महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयको स्यराहरार समयुदराय, स्रास्थ्य के्रि र अस्पतराल स्तरहरूमरा उपलब्ध िरराइन्छ र वनम्न 
कयु रराहरू समरावेश हन्छन्ख:

 ⊲ र्म्नल स्ाहार: सयुख्रा िरराउने, न्रानो बनराउने, छरालरा-छरालराको सम्क्य  र ववस्तरारवै  नयुहराइवदने।
 ⊲ सङ्रिमण रोकर्ाम/सरसफाइ: स्छि प्सव अभ्रासहरू, हरात धयुने र सिरा कि्य, छरालरा र 
आँिराको स्यराहरार।

 ⊲ खयुिाउने काय्नमा सहायिा: छरालरा-छरालराको सम्क्य , तत्रालीन र वववशष् स्तनपरानकरा लरावि 
सहरायतरा र कोलोस्टट्र म (जस्तवै, पवहलो दयू ध) नवनकरालने।

 ⊲ तनरवीषिण गनने: िभिीर सङ्ख क्रमणहरूकरा ितरराकरा सङे्कतहरू र घररायसी वरा स्रास्थ्य िौकीरन्रा 
बरावहर अवतररक्त स्यराहरार आवश्यक पनदे अन् अव्थराहरूकरा लरावि बरारबिरार मयूल्राङ्कन िनदे।

 ⊲ प्रसिोत्तर स्ाहारका जाँचहरू: जने्को पवहलो हतिरामरा सभिव रएसम्म घरमरा वरा घरको नवजकवै  
स्यराहरार वदने। पवहलो २४ घण्रा एकदमवै िभिीर समय हो र प्सवोतिर रेट प्राथवमक हनयुपछ्य । 
िेवलररीपवछ सभिव रएसम्म वछटो नवजरात वशशयुहरूसम्म पयुग् प्ते्क प्यरास िररनयुपछ्य ।
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ररमा सफा कि्न स्ाहारका लातग क्ोरोहेच्क्सिाइन

उच् नवजरात वशशयुको मृत्युदर रएकरा वरातरावरणहरूमरा घरमवै जम्न्मएकरा नवजरात वशशयुको लरावि जने्मको पवहलो 
हतिराको अववधमरा अम्बिवलकल कि्य स्टम्मरा ७.१% लिोरोहेम्क्सिराइन वििलयुकोनेट दवै वनक रूपमरा लिराइवदने  
वसिराररस िररएको छ। यो सङ्ख क्रमण र सेम्प्सससँि सबिम्न्त नवजरात वशशयुको वबमरारी र मृत्युदरलराई घटराउन 
देिराइएको न्यून-िि्य, स्ीकराय्य र उपययुक्त हस्तके्प हो। आपतकरालीन अव्थरापयूव्य कि्य स्यराहरारकरा लरावि 
मवहलरालराई लिोरोहेम्क्सिराइन लिराइवदन प्वशवक्त िरराउँदरा, लिोरोहेम्क्सिराइन अन्तरवनकराय आपतकरालीन 
प्जनन स्रास्थ्य (IARH) वकट अनयुपयूरक सरामग्री (प्रारम्भिक २०२०) को रूपमरा प्राति िन्य सवकन्छ।

सिरा, सयुख्रा कि्यको स्यराहरार स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा र नवजरात वशशयुको मृत्युदर सेवटङहरूमरा घरमवै जम्न्मएकरा 
नवजरात वशशयुहरूकरा लरावि वसिराररस िररन्छ।

ध्यानमा राख्न महत्त्वपूण्न छ: WHO ले लिोरोहेम्क्सिराइन ७,१% वििलयुकोनेट एक्ीअस सोलयुसन वरा जेल (10ml) 
ले आँिरामरा िल्ीले लिराउँदरा िभिीर हरानी पयुरयराएको छ रनी िेतरावनी जरारी िरेको छ। यस दृवष्ववहीनसवहत 
िभिीर आँिरा िोटपटकहरू वनम्त्राएको छ।95

95 सयूिनरा आदरान-प्दरान प्णराली, िेतरावनी नं. १३३ लिोरोहेम्क्सिराइन ७,१% वििलयुकोनेट एक्ीअस सोलयुसन वरा जेल (10ml) प्बन्मरा केही िल्ी रएकरा करारण 
िभिीर आँिराको िोटपटकबरारे ररपोट्यहरू (ववश्व स्रास्थ्य संिठन, िेब्युअरी २०१९), https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/
alert133_chlorhexidine.pdf.

https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/alert133_chlorhexidine.pdf
https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/alert133_chlorhexidine.pdf


91

स्ास्थ्य सयुतिधा स्र र अस्पिाल स्रमा कस्ो निजाि तशशयुको स्ाहार 
उपलब्ध गराउनयुपछ्न ?

स्ास्थ्य सयुतिधा स्रमा निजाि
तशशयुको स्ाहार

अस्पिाल स्रमा निजाि 
तशशयुको स्ाहारा

अन्तः प्सव जवटलतराहरूलराई सबिोधन 
िनयु्यहोस्ख र जवटलतराहरूकरा लरावि उपययुक्त 
कराय्यको पराटकोग्रराि प्योि िरेर प्सव वनरीक्ण 
सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख।

हरेक पटक बच्रा जन्मराउँदरा आवश्यकतरा 
अनयुसरार सयुख्रा बनराउने, वराययुमराि्य सिरा िनदे, 
थपथपराउने र झोलरा र मरास्क रेम्न्लेसन 
सवहत नवजरात वशशयुको पयुनजथीवनको लरावि 
तयरारी िनयु्यहोस्ख।

प्ते्क नवजरात शयुशयुको लरावि महत्त्वपयूण्य 
नवजरात वशशयुको स्यराहरार उपलब्ध 
िरराउनयुहोस्ख।

बच्रा र आमरा विवकत्सकीय रूपमरा म््थर हँदरा 
अपररपक् र कम जन्म तौल रएकरा/सरानरा 
नवजरात वशशयुहरूकरा लरावि छरालरा-छरालराको 
सम्क्य  बनराउनयुहोस्ख, तत्रालवै स्तनपरान 
िरराउन सहरायतरा िनयु्यहोस्ख र जवतसक्ो वछटो 
अस्पतरालको सन्र्य वलनयुहोस्ख।

नवजरात वशशयुहरूमरा वनदरान िनदे, विथीकरण 
िनदे, एम्न्बरायोवटकहरूको पवहलो ियुरराक 
वदने र जवतसक्ो वछटो अस्पतरालको 
सन्र्य वलने िरेर सभिराववत िभिीर जीवराणयु 
सङ्ख क्रमणहरूकरा सङे्कतहरूलराई व्यवम््थत 
िनयु्यहोस्ख।

प्सव वराि्यमरा नवजरात वशशयुको पयुनजथीवनको लरावि 
्थरान र झोलरा तथरा मरास्क रेम्न्लेसन प्दरान िनदे 
क्मतरा र आपयूवत्यहरू सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख।

अन्तः प्सव जवटलतराहरूलराई सबिोधन िनयु्यहोस्ख र 
जवटलतराहरूकरा लरावि उपययुक्त कराय्यको पराटकोग्रराि 
प्योि िरेर प्सव वनरीक्ण सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख।

नवजरात वशशयुको पयुनरुत्रानको लरावि आवश्यकतरा 
अनयुसरार िट्र राइङ, सयुख्रा बनराउने, वराययुमराि्य सिरा 
िनदे र झोलरा तथरा मरास्कको सहरायतराले रेम्न्लेट 
िनदे कराय्यहरू िरराउनयुहोस्ख। श्वरासप्श्वरासमरा कवठनराइ 
हने नवजरात वशशयुहरूलराई व्यवम््थत िन्य जरारी 
रराखनहोस्ख।

प्ते्क नवजरात वशशयुको लरावि महत्त्वपयूण्य नवजरात 
वशशयुको स्यराहरार उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख।

विवकत्सकीय रूपमरा म््थर रएकरा बच्रा र आमराको 
लरावि एक कङ्गरारू आमरा स्यराहरार इकराइ ्थरापनरा 
िनयु्यहोस्ख, तत्रालवै स्तनपरान िरराउन सहरायतरा िनयु्यहोस्ख 
र नवजरात वशशयुहरूमरा जीवराणयु सङ्ख क्रमणहरूकरा 
िभिीर सङे्कतहरूको व्यव्थरापन सवहत 
अपररपक् नवजरात वशशयुहरूकरा लरावि WHO करा 
मराि्यवनददेशनहरू परालनरा िनयु्यहोस्ख।

अपररपक् र कम जन् िौल भएका बच्चाहरूका लातग कङ्ारू आमा स्ाहार

कङ्गरारू आमरा स्यराहरार रनेको सबवै वरातरावरणहरूमरा अपररपक् र कम जन्म तौल रएकरा बच्राहरूलराई बिराउने 
सबवैरन्रा आशराजनक तररकराहरू मधे्य एक हो। स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा पहल िररएको यस्तो प्करारको स्यराहरारमरा 
नवजरात वशशयुहरूलराई प्वत वदन लिरातरार २४ घण्रासम्म आमरा वरा स्यराहरारकतरा्यको छरातीमरा छरालरा-छरालराको सम्क्य  
बनराएर कसरी न्रानो रराखे् रने्  बरारेमरा स्रास्थ्यकमथी र स्यराहरारकतरा्यहरूलराई वशक्रा वदने कयु ररा समरावेश हन्छ। 
कङ्गरारू आमरा स्यराहरारले अपररपक्तराकरा लरावि थम्यल स्यराहरार, स्तनपरान िरराउने सहरायतरा, सङ्ख क्रमण रोकथराम 
तथरा व्यव्थरापन र नवजरात पयुनजथीवन जस्तरा अन् प्वसधि उपिरारहरू उले्िनीय रूपमरा वृम्धि िन्य सकछ।
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नेपालमा SRH का लातग MISP काया्नच्न्वि गनयु्नको
िास्तिकिा

अवप्ल २०१५ मरा नेपरालमरा रयूकम् आएपवछ, UNFPA ले ९३,००० िर्यवती मवहलरा सवहत १.४ 
वमवलयन प्जनन उमेर पयुिेकरा मवहलराहरू प्रराववत रएकरा वथए, जसमधे्य १,००० देम्ि १,५०० ले 
जवटलतराहरू अनयुरव िनदे सभिरावनरा रहेको वथयो अनयुमरान लिराएको वथयो।96 यौन तथरा प्जनन 
स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक स्यराहरार प्राकेज (MISP) सरकरार, अन्तररा्यवष्ट्र य र 
्थरानीय कतरा्यहरूद्राररा तयुरुन्तवै पहल िररएको वथयो।

सेपे्बिर २०१५ मरा, ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG को एक टोलीले SRH करा लरावि 
MISP मयूल्राङ्कन सञ्रालन िरेको वथयो। मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको वबमरारी र मृत्युदर रोकथराम 
िनदे उदे्श्यकरा सबिन्मरा, भ्मण िररएकरा सयुववधरा्थलहरूले सरामरान् िेवलररी सेवराहरू प्दरान 
िरेको र BEmONC उपलब्ध रएको कयु ररा मयूल्राङ्कनबराट ियुलरासरा रयो। वसन्युपरालिोक वजल्रामरा 
सयुववधरा्थलमरा आधराररत िेवलररीहरू बढराउनकरा लरावि, CEmONC को लरावि आपतकरालीन 
वसिराररस प्णराली सवहतको एउटरा अ्थरायी अस्पतराल ् थरावपत िररएको वथयो र मवहलराहरूलराई 
सेवराहरूकरा बरारेमरा जरानकरारी उपलब्ध िरराउन रेवियो र टेवलवरजन अवरयरानहरू सञ्रालन 
िररएकरा वथए।

यद्वप, यो अ्थरायी अस्पतराल बन् रएपवछ वसन्युपरालिोकमरा CEmONC ् थरायी रूपमरा उपलब्ध 
रएन। िोकस समयूह छलिलकरा सहररािीहरूले जवटलतराहरूको अनयुरव िदरा्य नवजकवै को 
स्रास्थ्य िौकी वरा वजल्रा अस्पतरालमरा जराने र ियुणस्तरीय स्यराहरारको लरावि वसधवै वछमेकी वजल्रा 
अस्पतराल वरा कराठमरािौ ंजराने बतराए। सयुववधरा्थलहरूमरा िेवलररी स्यराहरार पहँि िदरा्य हने जरारी 
अवरोधहरूमरा सयुववधरा्थलहरू, ववशेषिरी टराढराको वजल्रामरा पयुग्रा लरागे् प्त्क् तथरा अप्त्क् 
िि्यहरू समरावेश वथए।

वसन्युपरालिोकमरा िर्यवती मवहलराहरूलराई सिरा िेवलररी वकटहरू ववतरण िररएको वथयो 
र कराठमरािौकंरा उच् स्तरीय अस्पतरालहरूमरा जस्तवै सयुव्यवम््थत व्यरापक स्यराहरार सवहत 
कराठमरािौ ंर वसन्युपरालिोक दयुववै वजल्रामरा नवजरात वशशयु स्यराहरार सेवराहरू उपलब्ध िरराइएको 
वथयो। वसन्युपरालिोकको ररपोट्य अनयुसरार व्यरापक नवजरात वशशयु स्यराहरारलराई करायरा्यन्वयनमरा 
ल्राउने क्रममरा रएकरा अवरोधहरूमरा उपकरणको अरराव वरा िरराब उपकरण वथए।

96 Myers, et al., “न्यूनतम प्रारम्भिक सेवराहरूको प्राकेज करायरा्यम्न्वत िन्यमरा सहजकतरा्य र अवरोधहरू।”
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SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

तदनको २४ रण्ा, हप्ताको ७ तदन उपलब्ध हुने तसफाररस प्रणालवी सर्ापना गनने

प्रसूति आपिकालवीन अिसर्ाहरूमा तसफाररस प्रणालवी कतहले उपलब्ध 
गराउनयुपछ्न ?

बच्रा जन्मराउँदरा हने जवटलतराहरूमरा समयमवै दक् सहरायतरा पराउन असिल रएको करारण धेरवैजसो आमरा र 
नवजरातकको मृत्यु रएको हँदरा, प्सयूवत जवटलतराहरू पवहिरान िन्यकरा लरावि सयुसञ्रावलत प्णराली हन र उक्त 
प्णरालीको तत्राल व्यव्थरापन र/वरा आवश्यकतरा अनयुसरार BEmONC को क्मतरा रएको स्रास्थ्य के्रि वरा 
CEmONC को क्मतरा रएको अस्पतरालमरा वसिराररस सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। SRH करा संयोजकहरूले 
मरानवतरावरादी पररम््थवतमरा पवहलो वदनमवै वसिराररस प्णराली (सञ्रार र यरातरायरातको मराध्यम सवहतको) ्थरापनरा 
िररएको छ रनी सयुवनवचित िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूह र आयोजक-रराष्ट्र करा अवधकरारीहरू सराथसराथवै समयुदरायहरूसँि 
सहकराय्य िनयु्यपछ्य ।

वसिराररस प्णरालीले वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ वदन प्सयूवत र नवजरात जवटलतराहरूको व्यव्थरापनमरा सहरायतरा 
िनयु्यपछ्य । यसले आपतकरालीन स्यराहरार आवश्यक परेकरा मवहलरा, केटी र नवजरात वशशयुहरूलराई समयुदरायबराट 
BEmONC उपलब्ध रएको स्रास्थ्य के्रिमरा वसिराररस िररन्छ रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य । स्रास्थ्य के्रिमरा व्यवम््थत 
िन्य नसवकने वकवसमकरा प्सयूवत जवटलतरा र नवजरात आपतकरालीन अव्थराहरू रएकरा वबररामीहरूलराई ् थरायीकृत 
बनराएर CEmONC सेवराहरू रएको नवजकको उपलब्ध अस्पतरालमरा लवैजरानयुपछ्य ।

प्रभािकारवी र प्रभािशालवी तसफाररस प्रणालवीका आिश्यकिाहरू के-के हुन्?

प्ररावकरारी र प्ररावशराली वसिराररस प्णराली सयुवनवचित िन्यकरा लरावि:

 ⊲ प्ररावशराली वसिराररस सयुवनवचित िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालहरूमरा परालनरा िनयु्यपनदे नीवत, 
प्वक्रयरा र अभ्रासहरू ववकरास िनयु्यहोस्ख।97

 ⊲ CEmONC उपलब्ध िरराउनकरा लरावि पयरा्यति आपयूवत्यहरू, कम्यिरारी र आवश्यक संरिनरा सयुवनवचित 
िन्य वसिराररस सयुववधरा्थलहरूको मयूल्राङ्कन िनयु्यहोस्ख।

 ⊲ प्रभातिि समयुदायदेच्ख कराय्यशील स्रास्थ्य के्रिहरू र अस्पतरालसम्मकरा दयू रीहरू वनधरा्यरण िनयु्यहोस्ख, 
सराथवै वसिराररसहरूकरा लरावि िरालक,  प्शस्त इन्न र सेलिोन/रेवियो/स्यराट िोनहरू सवहतकरा 
यरातरायरात ववकल्पहरू वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ वदन उपलब्ध हन्छन्ख।

 ⊲ प्सयूवत र नवजरात आपतकरालीन अव्थराहर रएकरा वबररामीहरूलराई स्यराहरारको अकको स्तरमरा 
कवतबेलरा, कहरँा र कसरी वसिराररस िनदे रनी उले्ि िरेर प्ते्क स्रास्थ्य के्रिमरा प्ोटोकलहरू 
पोस्ट िनयु्यहोस्ख।

 ⊲ वशववर सेवटङमरा, ररातीको बेलरा आपतकरालीन अव्थरामरा परेकरा वबररामीहरूको यरातरायरातको लरावि 
अनयुमवत वदन वसिराररस अस्पतरालमरा जीवन बिराउने पहँिको लरावि वशववर सयुरक्राकमथीसँि व्यव्थरा 
वमलराउनयुहोस्ख।

 ⊲ समयुदरायहरूलराई िररा्यव्थराकरा ितरराकरा सङे्कतहरूकरा बरारेमरा र िररा्यव्थरामरा र बच्रा जन्मराउँदरा हने 
जवटलतराहरूकरा लरावि आपतकरालीन स्यराहरार कहरँा िोजे् रने् बरारेमरा सयूवित िनयु्यहोस्ख: 

97 अस्पतराल र स्रास्थ्य के्रिहरूले स्रास्थ्य प्णराली प्वतवक्रयरा जनराउनको लरावि तयरार छ रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि मरानवतरावरादी ववपद अव्थरापयूव्य वसिराररस नीवत 
र प्वक्रयराहरू लराियू िरेको हनयुपछ्य । 
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 • उपलब्धतरा सयुवनवचित िन्यकरा लरावि बहववध ढरँािरा तथरा रराषराहरूमरा (उदराहरण, बे्ल, सराङे्कवतक 
रराषरा, वित्रमय ढरँािराहरू) र सरामयुदरावयक-नेतृत्व पहँिमराि्य त छलिल िनदे समयूहहरूमरा 
(मवहलरा, समवलङ्गी मवहलरा, समवलङ्गी पयुरुष, वद्वलङ्गी, तेस्ोवलङ्गी, क्ीर, अन्तरवलङ्गी र अवलङ्गी 
[LGBTQIA] र अपराङ्गतरा समयूहकरा व्यम्क्तहरूसँि) र अन् सेवटङ-उपययुक्त च्रानलहरूमरा 
(उदराहरण, वमिवराइि, सरामयुदरावयक स्रास्थ्यकमथी, सरामयुदरावयक नेतृत्वकतरा्य, रेवियो सने्श वरा 
मवहलरा शौिरालयमरा जरानकरारीमयूलक हरातेपयुम्स्तकराहरू) सने्शहरू सराझरा िररनयुपद्यछ।

 ⊲ वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ वदन वसिराररस सेवराहरू ्थरापनरा िन्य असभिव हँदरा, योग्यतराप्राति 
कम्यिरारी BEmONC उपलब्ध िरराउनकरा लरावि स्रास्थ्य के्रिहरूमरा हरेक समय उपलब्ध हन्छन्ख 
रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। उदराहरणको लरावि, बढी योग्यतराप्राति कम्यिरारीबराट विवकत्सरा मराि्यदश्यन 
र सहरायतरा प्राति िन्यकरा लरावि रेवियो वरा सेल िोनहरूको प्योि जस्तरा सञ्रार प्णराली ्थरावपत 
िनयु्यहोस्ख। SRH संयोजकले समस्यरा समराधरान िन्य र जनसङ्ख ्राहरूसँि आधराररयूत र व्यरापक 
EmONC मरा पहँि छ रनी सयुवनवचित िन्य स्रास्थ्य के्त्र/समयूहमराि्य त पवन कराय्य िनयु्यपद्यछ। 

प्रतसद् अभ्ास: कोक्स बजार, बङ्ालेशमा
तसफाररस प्रणालवी सर्ातपि गनने

कोक्स बजरार, बङ्गलरादेशमरा कवठन रयूररािकरा करारण स्रास्थ्य सयुववधरा्थल र वसिराररस 
अस्पतरालहरूमरा पहँि र यरातरायरात ियुनौतीपयूण्य रएको वथयो।98 एबियुलेन्हरू संिवठत िनयु्यकरा 
सराथवै िर्यवती मवहलरा र आवश्यकतरामरा परेकरा अन् व्यम्क्तहरूलराई स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा 
ल्राउनकरा लरावि 20 रन्रा बढी टम टमहरू (वसटहरू रएको मोटरबराइक) प्योि िररएको 
वथयो। टम टमहरूको संयोजकको िोन नबिर सराझरा िररएको वथयो र सेवरा वदन-ररात उपलब्ध 
वथयो। कयु नवै पवन आपतकरालीन वसिराररसकरा लरावि प्ते्क सयुववधरा्थलमरा एउटरा टम टम 
्थरावपत पवन िररएको वथयो।

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

स्ास्थ्य के्रि र अस्पिालहरूमा गभ्नपिन-पचिािको स्ाहारको उपलब्धिाबारे 
सयुतनतचिि गनने

िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार रनेको असयुरवक्त र स्रारराववक िर्यपतन (िर्यपरात पवन रवनन्छ) करा जवटलतराहरूबराट 
मृत्यु र पीिरा कम िनदे ववश्वव्यरापी रणनीवत र जीवन बिराउने हस्तके्प हो। असयुरवक्त िर्यपतनबराट हने मृत्यु र 
िोटपटक िभिीर जनस्रास्थ्य समस्यरा रइरहन्छ जसले मवहलरा, केटी, पररवरार र समग्र समयुदरायहरूलराई प्रराववत 
बनराउँछ। ववश्वव्यरापी रूपमरा, असयुरवक्त िर्यपतन रन्राले आवश्यक सीपहरूको कमी रएकरा व्यम्क्तहरू वरा 
न्यूनतम विवकत्सरा मरानकहरूको कमी रएको वरातरावरण वरा दयुववैद्राररा िररने िर्यपतनलराई बयुवझन्छ जसको करारणले 
लिरि ८% मरातृ मृत्यु हने िछ्य  जयुन ९७% ववकरासशील संसरारमरा हने िछ्य ।99 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा 
मवहलरा र केटीहरू अवनम्छित िररा्यव्थरा र असयुरवक्त िर्यपतनको बढ्खदो जोम्िममरा हन सकछन्ख।

98 सराइट भ्मण, मवहलरा शरणराथथी आयोि, िेब्युअरी २०१८।
99 “ववश्वव्यरापी पे्ररत िर्यपतन,” Guttmacher सं्थरा, मराि्य २०१८, https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide; र 
मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, पृष्ठ ४८।

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide
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धेरवैजसो रराष्ट्र ले िररा्यव्थराको वनम्न एक वरा सोरन्रा बढी करारणहरूकरा लरावि िर्यपतन िन्य अनयुमवत वदन्छन्ख:

 ⊲ मवहलराको जीवनलराई जोम्िम पयुरयराउने;
 ⊲ मवहलराको शरारीररक र/वरा मरानवसक स्रास्थ्यलराई ितररामरा परानदे;
 ⊲ पररणराम स्रूप बलरात्रार वरा हरािनरातरा करणी हने; वरा
 ⊲ िभिीर दयुब्यलतरा रएको भ्यूण हने।

सबवै रराष्ट्र हरूले िर्यपतन पहँिको करानयुनी म््थवत जे-जस्तो रएपवन आपतकरालीन िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारमरा 
करानयुनी पहँिको लरावि अनयुमवत वदन्छन्ख। मवहलरा र केटीहरू पवन स्रारराववक िर्यपतनको जोम्िममरा हन्छन्ख र 
केहीलराई समरायोवित र उपययुक्त स्यहरारको आवश्यकतरा हने छ।

यतद मतहला गभ्नपिन-पचिािको स्ाहारको लातग आएमा के गनयु्नपछ्न ?

सरामरान्तयरा, िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको लरावि आउने मवहलराहरू िलनक्म (एबियुलेटरी) हन्छन्ख र उनीहरूमरा 
योनीबराट रित बगे्, पेट दयुखे्, ज्वरो आउने वरा विसो लरागे् जस्तरा लक्णहरू हन्छन्ख।100 अझ बढी िभिीर 
जवटलतराहरूबराट पीवित रएकरा मवहलराहरूलराई आघरात, रक्तस्राव, रोिराणयुतरा र पेटवरत्र घराउ हने समस्यराहरू 
हन सकछन्ख। िभिीर जवटलतराहरू सयुरवक्त र करानयुनी िर्यपतन स्यराहरारको पहँि सीवमत रएकरा पररम््थवतहरूमरा 
अझ बढी हने सभिरावनरा हन्छ।

मवहलरा िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको लरावि आएमरा, एक दक् स्रास्थ्य प्दरायकले:

 ⊲ द्युि प्रारच्म्क मूल्ाङ्कन गनयु्नपछ्न । यतद कयु नै मवहलरालराई आघरातकरा सङे्कत र लक्णहरू देम्िएमरा 
वरा योनीबराट ररारी रक्तस्राव रएमरा, उहरँालराई तत्राल ्थरायीकरणको आवश्यकतरा हन्छ।

 ⊲ प्रारच्म्क मूल्ाङ्कन र सर्ायवीकरण प्रतरियामा गइसकेपतछ, कारण तनधा्नरण गन्न र उपचार 
सयुरु गन्नका लातग र्प पूण्न तचतकत्सकवीय मूल्ाङ्कन गनयु्नपछ्न । यसमरा मयूल करारणहरूको वनवचित 
व्यव्थरापनकरा लरावि समवतथी आकम्मिक उपिरारको इवतहरास र वनददे शवशत शरारीररक जरँाि समरावेश 
हन्छन्ख। िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार प्राति िरेकरा सेवराग्रराहीहरूलराईप्रायः  रक्तस्राव वरा ववषराक्तको 
करारण आघरात हने िछ्य ।

 • रक्तस्रावसबिन्ी आघरात िभिीर रितको कमी हनयुको नवतजरा हो जयुन अपयूण्य िर्यपतन, 
िररा्यशय शम्क्तहीनतरा वरा योनी, पराठेघरको मयुि, िररा्यशय, वरा पेटवरत्र घराउ रएको करारणले 
हन सकछ।

 • ववषराक्त आघरात सङ्ख क्रमणको अम्न्तम नवतजरा हो जयुन अपयूण्य िर्यपतन, इन्ोमेवटट्र वटस वरा 
पेटवरत्र घराउ रएको करारण हन सकछ।

 ⊲ उपचार आिश्यक परेको खण्मा ित्ाल गभा्नशय तनकास गनयु्नपछ्न । पवहलो त्रवैमरावसकमरा, यो 
सरामरान्तयरा भ्राक्युम एम्स्परेसन वरा वमजोप्ोस्टोल प्योि िरेर िररन्छ। मवहलरालराई आियू ले जरँाि 
िरराएको सयुववधराको क्मतरारन्रा बरावहरको उपिरार आवश्यक पछ्य  रने, उहरँालराई उच्-स्तरको सेवरामरा 
्थरानरान्तर िनयु्यअवघ उहरँाको अव्थरालराई म््थर बनराउनयुहोस्ख।

 ⊲ तबरामवीलाई तटटानस प्रोतफलेच्क्सस उपलब्ध गराउनयुहोस् िा तसफाररस गनयु्नहोस्। 
कवीटाणयुरतहि नरएकरा उपकरणहरू प्योि िरेर असयुरवक्त िर्यपतन िरराएकरा मवहलराहरू, 
ववशेषिरी िर्यपतनपवछ वटटरानसको ररपोट्य िररएकरा समयुदरायहरूमरा वटटरानसको जोम्िममरा  हन्छन्ख।

 ⊲ गभ्नपिन-पचिािको स्ाहारका लातग उपच्सर्ि हुने सबै मतहलाका ित्ाल तचतकत्सा 
आिश्यकिाहरू पूरा भएसकेपतछ उनवीहरूलाई गभ्नतनरोधकसम्न्धवी जानकारवी, परामश्न र 
सेिाहरू उपलब्ध गराउनयुहोस्।

100 िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारसबिन्ी थप जरानकरारी करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारको एकराइ 9 मरा उपलब्ध छ।
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प्रतसद् अभ्ास: कोक्स बजार, बङ्लादेशमा गभ्नपिन-पचिािको
स्ाहारको प्रािधान

कोक्स बजरार, बङ्गलरादेशमरा Ipas सँिको सराझेदरारीले िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार सेवराहरूको 
तत्राल करायरा्यन्वयनमरा सहरायतरा िरयो।101 प्वशवक्त स्रास्थ्यकमथीहरूको पररवनयोजन र पयरा्यति 
सरामग्रीहरूको उपलब्धतराले सेवरा प्रावधरानलराई सहज बनरायो। वसिराररस सयुववधराहरू प्णरालीित 
तररकरामरा िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार उपलब्ध िरराउन मरानव संसराधन र सरामग्रीहरूसँि 
सयुसम्जित वथए।

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

स्छि िेतलभरवी र आधारभूि निजाि तशशयुको स्ाहारका लातग आपूति्न र सामग्वीहरूको 
उपलब्धिा सयुतनतचिि गनने

कस्ा आधारभूि सामग्वीहरूले गभ्नििवी मतहलालाई आपिकालवीन अिसर्ामा 
स्छि िररकाले जम्न तदन मद्ि गन्न सकछन्?

सबवै मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा, िररा्यव्थराकरा उन्त िरणहरूमरा रहेको करारण ववपद अव्थराको अववधमरा 
बच्रा जन्मराउने मवहलरा र केटीहरू छन्ख। मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा, जन्महरू प्रायः  प्वशवक्त प्सयूवत 
पररिराररकराहरूको सहरायतरावबनरा स्रास्थ्य के्रिको बरावहर हने छन्ख। धेरवैजसो ठराउँमरा घरमरा बच्रा जन्मराउनयु 
सरामरान् हो। सबवै प्त्क् रूपमरा िर्यवती मवहलरालराई स्रास्थ्य सयुववधरा्थलमरा पहँि सभिव नरएको बेलरामरा जन्म र 
अत्रावश्यक नवजरात वशशयुकरा अभ्रासहरू सयुधरान्यकरा लरावि स्छि िेवलररी वकटहरू उपलब्ध िरराउन महत्त्वपयूण्य 
हन्छ। वकटको प्योि कसरी िनदे, प्वशवक्त प्दरायकको उपम््थवतमरा स्रास्थ्य सयुववधरा्थलमरा जन्म वदनयुको 
महत्त्वमरा कसरी जोि वदने र नवजकवै करा स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा कसरी पहँि िनदे रने् बरारेमरा—्थरानीय 
रराषरामरा—जरानकरारी समरावेश िन्य सयुवनवचित हनयुहोस्ख। दतरा्य सराइटहरूमरा वरा ्थरावपत नेटवक्य  रएकरा सरामयुदरावयक 
स्रास्थ्यकमथीहरू मराि्य त ववतरण िन्य सवकन्छ। सयुववधरा्थलहरूमरा पहँि सभिव नरएको र परारम्ररक प्सयूवत 
पररिराररकराहरूले घरमरा बच्रा जन्मराउने सयुववधरा वदने पररम््थवतहरूमरा, उनीहरूलराई स्छि िेवलररी प्राकेजहरू 
वदन सवकन्छ।

स्छि िेतलभरवी प्ाकेजहरू प्राप्त गनने उतृ्ट् िररका के हो?

सरामयुदरावयक-स्तरको ववतरणको लरावि स्छि िेवलररी वकट (IARH Kit 2A) प्राकेज र आपयूवत्यहरू IARH 
वकटको िररद प्वक्रयरामराि्य त UNFPA बराट अि्यर िन्य सवकन्छ।102 यी सरामग्रीहरू प्रायः  सवजलवै ्थरानीय रूपमरा 
प्राति िन्य सवकने र वयनीहरूको म्राद समराति नहने रएकराले, यी वकटहरूलराई सराइटमरा एकत्र िन्य र वतनीहरू 
तत्रालवै उपलब्ध हन नपनदे पररम््थवतहरूमरा वतनीहरूलराई पयूव्य-रण्डरार िन्य सभिव हन्छ। सभिव रएमरा, ्थरानीय 
मवहलराहरूकरा लरावि आमदरानी-उत्पन् पररयोजनरा उपलब्ध िरराउन सके् वकटहरू उत्परादन िन्य ्थरानीय NGO 
सँि कररार िनदे बरारे वविरार िनयु्यहोस्ख। यवद वस्तयुहरू ्थरानीय रूपमरा तत्परतरा उपरायको रूपमरा िररद िनदे वनण्यय 
िररएमरा, िररद िन्य लरािेकरा व्यम्क्तित वस्तयुहरूको ियुणस्तर सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ; UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलय 
वरा िररद सेवरा शरािराले यो प्यरासमरा सहरायतरा िन्य सकछन्ख।

101 सराइट भ्मण, मवहलरा शरणराथथी आयोि, िेब्युअरी २०१८।
102 वकटहरू अि्यर िन्यकरा लरावि https://www.unfpaprocurement.org/humanitarian-supplies मरा जरानयुहोस्ख।

https://www.unfpaprocurement.org/humanitarian-supplies
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प्रतसद् अभ्ास: स्छि िेतलभरवी आपूति्नहरूको
उपलब्धिा सयुतनतचिि गनने

पररम््थवतले अनयुमवत वदएमरा, मवहलरा समयूह र परारम्ररक प्सयूवत पररिराररकराहरू पवहिरान र 
व्यवम््थत िन्यकरा लरावि स्छि िेवलररी प्राकेजहरू ्थरानीय रूपमरा एकत्र िनयु्य रराम्ो अवसर 
हन सकछ। यसले सबवै िर्यवती मवहलराहरूलराई स्रास्थ्य सयुववधरा्थलमरा बच्रा जन्मराउनकरा 
लरावि सयूवित र प्ोत्सरावहत िनदे बरारेमरा र प्सयूवत जवटलतराहरूको पीिरा सवहरहेकरा व्यम्क्तहरूको 
प्रारम्भिक पवहिरान र वसिराररसकरा बरारेमरा कयु रराकरानी िनदे अवसर प्दरान िछ्य । मवहलरा 
समयूहहरूले प्राकेजहरू बनराएर त्सपवछ प्त्क् िर्यवती मवहलराहरूलराई वनः शयुल्क रूपमरा 
ववतरण िन्य सकछन्ख। यो ववशेषिरी उपयोिी छ वकनरने मवहलरा समयूहहरू ववपवतिबराट प्रराववत 
जनसङ्ख ्राकरा वहस्रा रएकराले, उनीहरूलराई सभिराववत रूपमरा कयु न-कयु न मवहलरा िेवलररी 
समयको नवजकवै  छन्ख र कयु न-कयु न मवहलरालराई सरामग्रीहरूको आवश्यकतरा छ रने् कयु ररा सभिवतः 
पवहले नवै थराहरा हन्छ। वकटहरू ववतरण िन्यकरा लरावि वजमे्मवरार व्यम्क्तहरूलराई पवन नवजकवै करा 
सयुववधरा्थलहरू, िररा्यव्थरामरा हने ितरराकरा सङे्कतहरू र प्वशवक्त पररिराररकराको सराथमरा बच्रा 
जन्मराउनयुको महत्त्वबरारे सयूवित िरराउनयुपछ्य  जसकरारण उनीहरूले आियू ले रेट्खने मवहलरालराई यो 
जरानकरारी परास िन्य सकछन्ख।

तिपदको अिसर्ामा प्रार्तमकिा नहुने मािृत्व स्ाहारसँग सम्च्न्धि कयु नै पतन 
प्रकारका तरियाकलापहरू छन्?

प्सवपयूव्य स्यराहरार उपलब्ध िरराउन सेवराहरू सेट िनयु्य र वमिवराइिहरूलराई प्वशक्ण उपलब्ध िरराउनयु सभिव 
रएसम्म वछटो ्थरावपत िनयु्यपनदे उपययुक्त वक्रयराकलरापहरू हन्ख। यद्वप, यी हस्तके्पहरू तत्राल आपतकरालीन 
अव्थराकरा प्राथवमकतरा होइनन्ख र ियुणस्तर सयुववधरा-आधराररत िेवलररी, आधराररयूत र ववसृ्तत EmONC सेवराहरू 
र नवजरात वशशयुको स्यराहरारमरा पहँि िन्यकरा लरावि थप अत्रावश्यक आवश्यकतराबराट ध्यरान मोि्खनयुहँदवैन।

पररम््थवत म््थर नरएसम्म ववद्मरान वमिवराइिहरूलराई स्छि र सयुरवक्त िेवलररीहरूमरा प्वशक्ण उपलब्ध 
िरराउन प्तीक्रा िन्य सवकन्छ। यद्वप, वमिवराइिहरूलराई पवहिरान िनदे र उनीहरूलराई वसिराररस प्णरालीबरारे 
सयूवित िरराइएको छ रनी सयुवनवचित िनदे कराय्य ववपदको समय सयुरु रएदेम्ि आरभि िनयु्यपछ्य । "प्वशवक्त कम्यिरारी" 
को परररराषरालराई नयरँा प्मराण प्वतवबबि िन्य अद्राववधक िररएको छ र बच्राको जन्मको समयमरा स्यराहरार उपलब्ध 
िरराउन समथ्य हने कराय्यमरा ध्यरानकेम््रित िनदे कयु ररा नोट िन्य महत्त्वपयूण्य छ। WHO ले नयरँा परारम्ररक प्सयूवत 
पररिराररकराहरूलराई प्वशक्ण उपलब्ध िरराउन वसिराररस िददैन, बरू त्सको सट्रामरा सबवै मवहलरा र समयुदरायलराई 
िररा्यव्थराकरा ितरनराक सङे्कतहरूबरारे सयूवित िरराउन र स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा वसिराररसहरू सहज 
बनराउने र मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूको म््थर िरणमरा वमिवराइिहरूलराई पेशराित प्वशक्ण 
उपलब्ध िरराउन समथ्यन िनदे वसिराररस िछ्य ।
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प्रतसद् अभ्ास: कोक्स बजार, बङ््ादेशमा अत्ातधक मािृ
िर्ा निजाि तशशयुको मृत्युदर र तबमारवी रोके्

 ⊲ UNFPA र सराझेदरारहरू CEmONC उपलब्ध िरराउनकरा लरावि प्सयूवत ववशेषज् र एने्थेवसयरा 
ववज्हरू (ररावष्ट्र य तथरा अन्तररा्यवष्ट्र य कम्यिरारीको संयोजन) लराई वसिराररस सयुववधरा्थलहरूमरा 
पररवनयोजन िन्य सक्म वथए।103

 ⊲ स्रास्थ्य प्णरालीकरा सबवै स्तरहरूमरा पवहलो उतिरदरायी वमिवराइिहरूलराई प्रारम्भिक ्थरायीकरणमरा 
प्वशक्ण उपलब्ध िरराइएको वथयो र सरामग्री र आपयूवत्यहरूले सहरायतरा िररएको वथयो।

 ⊲ पयरा्यति सङ्ख ्राकरा वमिवराइिहरूलराई वदनको 24 घण्रा, हतिराको 7 वदन सेवराहरू उपलब्ध 
िरराउनयुकरा सराथवै वमिवराइि सल्राहकरारहरूलराई नयरँा वनययुम्क्तहरूलराई सहरायतरा िन्य र वतनीहरूलराई 
प्मराणमरा आधराररत स्यराहरार उपलब्ध िरराउन प्ोत्सराहन िन्य लिराउन सयुवनवचित िररएको वथयो।

 ⊲ अच्सर्र SRH म्लिवनक, म््थर म्लिवनक र सरामयुदरावयक स्रास्थ्यकमथीहरूको मराि्य त आपतकरालीन 
अव्थरामरा स्छि िेवलररी वकटहरू अग्रीम रूपमरा ववतरण िररएकरा वथए। हतिौसंम्म नयरँा 
Rohingya आिन्तयुकहरूकरा आवश्यकतराहरू पयूररा िन्यकरा लरावि पयरा्यति आपयूवत्यहरू उपलब्ध छन्ख 
रनी सयुवनवचित िन्य हरेक समय आकम्मिक स्टक रराम्िएको वथयो।

एकाइ 5: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲ अत्रावधक मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको वबमरारी र मृत्युदर रोक्करा लरावि, WHO ले सबवै जन्महरूमरा 
प्वशवक्त स्रास्थ्यकमथीको सहरायतरा हन र जवटलतराहरू व्यवम््थत िन्यकरा लरावि सयुसम्जित र कम्यिरारी 
व्यवम््थत स्रास्थ्य सं्थराहरूमरा िन्य वसिराररस िछ्य ।

 ⊲ प्ते्क स्रास्थ्य के्रिमरा वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ वदन प्राकृवतक जन्म, अत्रावश्यक नवजरात 
वशशयुको स्यराहरार र BEmONC हस्तके्पहरूकरा लरावि प्वशवक्त प्सयूवत पररिराररकरा र आपयूवत्यहरू 
सराथसराथवै CEmONC को लरावि अस्पतरालमरा वसिराररस िनदे क्मतरा हनयुपछ्य ।

 ⊲ सबवै नवजरात वशशयुहरूकरा लरावि अत्रावश्यक सेवराहरूमरा थम्यल स्यराहरार, सङ्ख क्रमण रोकथराम/ 
सरसिराइ, ियुवराउनमरा सहरायतरा, वनरीक्ण र प्सवोतिर स्यराहरार जरँािहरू समरावेश हन्छन्ख।

 ⊲ वमिवराइि र अन् प्वशवक्त प्सयूवत पररिराररकराहरूलराई िेवलररीहरू िन्य, नवजरात वशशयु स्यराहरार 
उपलब्ध िरराउन, जवटलतराहरूको उपिरार िन्य र आवश्यक रएमरा, मवहलरालराई अस्पतराल 
ल्राउनयुअवघ शरान्त बनराउन सरामग्री र औषवधहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

 ⊲ वदनको २४ घण्रा, हतिराको ७ वदन प्सयूवतको अववधमरा र नवजरात वशशयुलराई हने जवटलतराहरू 
व्यवम््थत िन्यकरा लरावि समयुदरायबराट स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालसम्म आउने यरातरायरात तथरा सञ्रार 
सयुववधरा उपलब्ध िरराउनकरा लरावि एउटरा वसिराररस प्णराली ्थरावपत िररनयुपछ्य ।

 ⊲ समयुदरायकरा सदस्यहरूलराई िररा्यव्थरा र बच्राको जन्ममरा हने ितरनराक सङे्कतहरूकरा बरारेमरा र 
िररा्यव्थरा र बच्राको जन्ममरा हने जवटलतराहरूकरा लरावि आपतकरालीन स्यराहरार कहरँा िोजे् रने् 
बरारेमरा सयूवित िरराउनयुपछ्य ।

 ⊲ मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा मवहलरा र केटीहरू स्रारराववक िर्यपतन, अवनवचित िररा्यव्थरा र 
असयुरवक्त िर्यपतनहरूको बढ्खदो जोम्िममरा हन सके् रएकराले स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालहरूमरा 
िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरा्थलमरा पहँि सभिव नरएको बेलरामरा जन्म र अत्रावश्यक नवजरात वशशयुकरा 
अभ्रासहरू सयुधरान्यकरा लरावि सबवै प्त्क् रूपमरा िर्यवती मवहलराहरूलराई स्छि िेवलररी प्राकेजहरू 
उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

103 सराइट भ्मण, मवहलरा शरणराथथी आयोि, िेब्युअरी २०१८।
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चयुनौिवी र समाधानहरू

चयुनौिवीहरू समाधानहरू
के्त्रको असयुरक्राकरा 
करारण 24/7 
वसिराररस सेवराहरू 
सयुवनवचित िन्य सभिव 
नरएको अव्थरामरा के 
हन्छ?

पयरा्यति आधराररयूत तथरा ववसृ्तत EmONC मरा पहँि नरएमरा मवहलरा, केटी र नवजरात 
वशशयुहरूको अनरावश्यक रूपमरा मृत्यु हने छ। तसथ्य, कयु नवै पवन आपतकरालीन 
वसिराररस प्णरालीवरत्र उपययुक्त वसिराररस सयुववधरा्थलको पहँि व्यवम््थत िनदे 
प्यरास िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। 24/7 वसिराररस सेवराहरू ्थरावपत िन्य असभिव 
रएको अव्थरामरा, वबररामीहरूलराई BEmONC को सहरायतराले शरान्त िन्यकरा लरावि 
हरेक समय योग्य कम्यिरारी उपलब्ध छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य आवश्यक हन्छ। यस्तो 
अव्थरामरा, रेवियो वरा सेल िोनहरू प्योि िनदे जस्तरा सञ्रार प्णराली ्थरावपत िनदे 
कराय्य विवकत्सरा मराि्यदश्यन र सहरायतराकरा लरावि थप योग्य कम्यिरारीसँि सञ्रार िन्य 
उपयोिी हनेवथयो।

ववपवतिबराट प्रराववत 
जनसङ्ख ्रासँि 
समवथ्यत िेवलररीकरा 
लरावि सेवराहरू 
वनयवमत रूपमरा 
पहँि िरेको इवतहरास 
नरएको अव्थरामरा के 
हन्छ?

ववकरासशील रराष्ट्र हरूमरा धेरवैजसो मवहलराले वनयवमत रूपमरा आफनवै घरमरा बच्रा 
जन्मराउने रएकराले, िनयु्यपनदे सबवैरन्रा आवश्यक कराय्य रनेको समयुदराय—ववशेषिरी 
वमिवराइि र ववद्मरान परारम्ररक प्सयूवत पररिराररकराहरूलराई—ितरराकरा 
सङे्कतहरू र आवश्यक रएमरा, मवहलरालराई तयुरुन्तवै कहरँा लवैजराने रने् कयु ररा थराहरा छ 
रनी सयुवनवचित िनयु्य हो। नवजरात वशशयुहरूलराई कयु नवै पवन ितरराकरा सङे्कतहरू देिरा 
परेमरा स्रास्थ्य सयुववधरा्थलमरा लवैजरान पवन महत्त्वपयूण्य छ।

स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा िेवलररीहरूकरा लरावि प्ोत्सराहनहरू उपलब्ध 
िरराउनयुहोस्ख जस्तवै यरातरायरात रौिर र नवजरात वशशयुकरा वकटहरू।

आपतकरालीन अव्थरा म््थर रइसकेपवछ र SRH करा लरावि MISP पयूण्य रूपमरा 
करायरा्यम्न्वत िररसेकपवछ सभ्, ियुणस्तरीय स्यराहरार सयुवनवचित िन्य सबवै प्वशवक्त 
कम्यिरारीकरा लरावि प्वशक्ण र अन् क्मतरा ववकरास िनदे अवसरहरूको योजनरा 
बनराउनयुहोस्ख र करायरा्यन्वयन िनयु्यहोस्ख।

यरातरायरातकरा लरावि 
एबियुलेन् बराहेक अरू 
के प्योि
िन्य सवकन्छ?

सबवै स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा एबियुलेन् हँदवैन। सन्र्यको आधरारमरा, अन् 
समराधरानहरूमरा िङ्की कराट्य, स्टट्र ेिर, ररािरामरा वलइने सवरारी सराधन र सराइकलहरू 
लिरायत अन् सराधनहरू समरावेश हन सकछन्ख।

वसिराररस अस्पतरालमरा 
BEmONC र 
CEmONC करा लरावि 
आवश्यक जीवन 
बिराउने आपयूवत्यहरूको 
कमी रएमरा के िन्य 
सवकन्छ?

SRH र स्रास्थ्य के्त्र/समयूह समन्वयन बवैठकको अववधमरा त्स समस्यराबरारे छलिल 
िन्य।

रराष्ट्र मरा IARH वकटहरू पवहले नवै उपलब्ध छन्ख वरा छवै नन्ख रनी वनधरा्यरण िन्यकरा लरावि 
UNFPA सँि कराम िन्य।

WHO, UNHCR र UNFPA, ववश्व िराद् कराय्यक्रम (WFP) र लोवजम्स्टक्स लिस्टर 
सवहतकरा संययुक्त रराष्ट्र  वनकरायहरूले आपयूवत्यहरूको िररद र व्यव्थरापनमरा 
सहरायतरा िन्य सकछन्ख वरा सक्वैनन्ख रनी हेन्यकरा लरावि उनीहरूसँि कराम िन्य।

वसिराररस अस्पतरालहरूमरा उपलब्ध आपयूवत्यहरू पठराउनकरा लरावि स्रास्थ्य 
मन्त्ररालय र/वरा अवधवक्तरासँि त्स समस्यराबरारे छलिलिनयु्यहोस्ख ।
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SRH का लातग MISP तनरवीषिणको 
जाँचसूचवी: अत्ातधक मािृ िर्ा निजाि 
तशशयुको तबमारवी र मृत्युदर रोके्
तलको SRH करा लरावि MISP जरँािसयूिी मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा SRH सेवराको प्रावधरान 
वनरीक्ण िन्य प्योि िन्य सवकन्छ।

5. अत्ातधक मािृ िर्ा निजाि तशशयुको तबमारवी र मृत्युदर रोके्
5.1 प्वत ५००,००० जनसङ्ख ्राकरा लरावि EmONC आधराररयूत तथरा ववसृ्ततको उपलब्धतरा छ छवै न

आधराररयूत EmONC उपलब्ध रएको स्रास्थ्य के्रि, प्वत ५००,००० जनसङ्ख ्राकरा लरावि परँािवटरा

ववसृ्तत EmONC उपलब्ध रएको अस्पतराल, प्वत ५००,००० जनसङ्ख ्राकरा लरावि एउटरा

5.2 स्रास्थ्य के्रि (आधराररयूत EmONC २४/७ सयुवनवचित िन्य) छ छवै न

प्वत वदन प्वत ५० बवहरङ्ग पररामश्यहरूकरा लरावि एउटरा योग्य स्रास्थ्यकमथीको सेवरा

उपलब्ध आधराररयूत EmONC समथ्यन िन्यकरा लरावि नवजरात वशशयुकरा आपयूवत्यहरूसवहत पयरा्यति 
आपयूवत्यहरू

अस्पतराल (ववसृ्तत EmONC २४/७ सयुवनवचित िन्य छ छवै न

प्वत वदन प्वत ५० बवहरङ्ग पररामश्यहरूकरा लरावि एउटरा योग्य स्रास्थ्यकमथीको सेवरा

विवकत्सक, नस्य, वमिवराइि र एने्थेवसयरा ववशेषज्को एउटरा टोली सेवरा

ववसृ्तत EmONC २४/७ समथ्यन िन्यकरा लरावि पयरा्यति औषवध र आपयूवत्यहरू

िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार (PAC)

PAC को कररेज: (PAC उपलब्ध रएको स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूको सङ्ख ्रा/स्रास्थ्य सयुववधराहरूको 
सङ्ख ्रा) x १०० %

PAC प्राति िनदे मवहलरा र केटीहरूको सङ्ख ्रा

5.3 24/7 प्कराय्य िनदे प्सयूवत र नवजरात वशशयुकरा आपतकरालीन अव्थराहरूकरा लरावि वसिराररस प्णराली 
(सञ्रारको मराध्यम [रेवियो, मोबराइल िोनहरू]) छ छवै न

समयुदरायदेम्ि स्रास्थ्य के्रिसम्म यरातरायरात २४/७ उपलब्ध छ

स्रास्थ्य के्रिदेम्ि अस्पतरालसम्म यरातरायरात २४/७ उपलब्ध छ

5.4 ्थरानमरा कोल्ड िेन (अम्क्सटोवसन, रित जरँािहरूकरा लरावि) को प्कराय्य िनदे

5.5 स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सबवै जन्महरूको अनयुपरात
(तोवकएको अववधमरा स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा बच्रा जन्मराउने मवहलराहरूको सङ्ख ्रा/समरान 
अववधमरा जम्न्मएकरा बच्राहरूको अपेवक्त सङ्ख ्रा) x १००

%

5.6 EmONC को आवश्यकतरा पयूररा िररएको: (तोवकएको अववधमरा EmONC सयुववधरा्थलहरूमरा उपिरार 
िररएकरा मयु् प्त्क् प्सयूवत जवटलतराहरू रएकरा मवहलराहरूको सङ्ख ्रा/समरान अववध र समरान 
के्त्रमरा िभिीर प्त्क् प्सयूवत जवटलतराहरू रएकरा मवहलराहरूको अपेवक्त सङ्ख ्रा) x १००

%

5.7 वसजेररयन िेवलररीहरूको सङ्ख ्रा/स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा प्त्क् जन्महरूको सङ्ख ्रा x १०० %

5.8 स्छि िेवलररी र नवजरात वशशयुको स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र सरामग्रीहरू

5.9 स्छि िेवलररी वकटको कररेज: (स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा पहँि सभिव नरएकरा के्त्रहरूमरा ववतरण 
िररएकरा स्छि िेवलररी वकटहरूको सङ्ख ्रा/िर्यवती मवहलराहरूको अनयुमरावनत सङ्ख ्रा) x १०० %

5.10 म्लिवनक र अस्पतरालहरू सवहत ववतरण िररएकरा नवजरात वशशयुकरा वकटहरूको सङ्ख ्रा

5.11 िररा्यव्थराको अववधमरा र बच्रा जन्मराउँदरा हने जवटलतराहरूको ितरराकरा सङे्कतहरूकरा बरारेमरा र कहरँा 
स्यराहरार िोजे् रने् बरारेमरा समयुदराय सयूवित िरराइएको छ
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सामग्वीहरू र आपूति्नहरू
स्छि िर्ा सयुरतषिि िेतलभरवी, अत्ािश्यक निजाि तशशयु स्ाहार र EmONC 
सेिाहरू प्रदान गन्नका लातग कस्ा आपूति्नहरू आिश्यक हुनछन् िा कस्ा 
IARH तकटहरू अि्नर गन्न सतकनछ?

IARH तकटहरू (२०१९)

IARH वकटहरूलराई तीन सेवरा िेवलररी स्तरहरू लवक्त िददै  तीनवटरा स्तरमरा विथीकृत िररएकरा छन्ख। वकटहरू 
ववशेष लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको लरावि तीन मवहनराको अववधकरा लरावि प्योि िन्य विजराइन िररएकरा 
हन्ख।104

नोट: नोट: IARH वकटहरू सन्र्य ववशेष वरा ववसृ्तत छवै नन्ख। सं्थराहरू IARH वकटहरूमरा मरात्रवै रर पनयु्यहँदवैन 
र SRH आपयूवत्यहरूको िररदलराई सभिव रएसम्म वछटो वतनीहरूको वनयवमत स्रास्थ्य िररद प्णरालीहरूमरा 
समरावहत िनदे योजनरा बनराउनयुपछ्य । यसले आपयूवत्यहरूको वनरन्तरतरालराई सयुवनवचित मरात्र निरेर MISP बराट SRH 
सेवराहरूलराई ववसृ्तत स्यराहरारमरा ववस्तरारण िन्य पवन सक्म बनराउने छ।

स्ास्थ्य स्ाहार स्र तकट नम्र तकटको नाम
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 2A, 2B स्छि िेवलररी (A: आमरा, B: प्सयूवत पररिराररकरा)

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 6A, 6B विवकत्सकीय िेवलररी सहरायतरा—प्सयूवत-ववद्राकरा आपयूवत्यहरू 
(A:
पयुनः  प्योि िन्य सवकने, B: उपयोि िन्य सवकने)

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 8 िर्यपरात वरा िर्यपतनकरा जवटलतराहरूको व्यव्थरापन

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 9 पराठेघरको मयुिको र रेवजनल वटयस्यको मम्यत

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 10 भ्राकयु म एक्सटट्र ्खयराक्सनद्राररा समवथ्यत िेवलररी

वसिराररस अस्पतराल
(CEmONC)

वकट 11A, 11B प्सयूवत शल्वक्रयरा र िभिीर प्सयूवत जवटलतराहरूको वकट (A: पयुनः 
प्योि िन्य सवकने, B: उपयोि िन्य सवकने

वसिराररस अस्पतराल
(CEmONC)

वकट 12 रित दरान

* त्हरँा वकट A र B हन्छ, यसको अथ्य यी वकटहरू एकसराथ प्योि िन्य सवकन्छ तर वतनीहरूलराई छयु ट्राछयु ट्वै  पवन अि्यर िन्य सवकन्छ।

समपूरक सामग्वीहरू

समपयूरक सरामग्रीहरू सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरूको अनयुसरार अि्यर िन्य 
सवकन्छ। समपयूरक सरामग्रीहरू २०२० मरा UNFPA बराट उपलब्ध हने छ।

104 २०१९ IARH वकटहरू प्रारम्भिक 2020 मरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। संसोवधत वकटहरू उपलब्ध छन्ख वरा छवै नन्ख रनी प्मरावणत िन्य UNFPA (https://
www.unfpa.org) वरा IAWG (http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011) मरा जरँाि िनयु्यहोस्ख। २०२० रन्रा अिरावि उपलब्ध 
हने वकटहरूसँि सबिम्न्त जरानकरारीकरा लरावि  http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011 मरा िएर ववपद अव्थराहरूकरा 
लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण, २०११) हेनयु्यहोस्ख।

https://www.unfpa.org
https://www.unfpa.org
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
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सेिा िेतलभरवीको स्र िस्यु पूरक हुन

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी लिोरहेक्सराइविन वकट 2A

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वमजोप्ोस्टोल* वकट 2B, 6A, 8

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी अन्तरवनकराय नवजरात वशशयु स्यराहरारको
आपयूवत्य वकट (समयुदराय)**

वकट 2A, 2B

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

िवैर-वराययुिरावलत झट्खकरा ववरोधी कपिरा वकट 6A

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

ओक्सीटोवसन वकट 6B

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

अन्तरवनकराय आपतकरालीन स्रास्थ्य वकट (आधराररयूत मलेररयरा 
मोड्युल)

वकट 6B

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

अन्तरवनकराय नवजरात वशशयु स्यराहरारको आपयूवत्य वकट (प्राथवमक 
स्रास्थ्य सयुववधरा)**

वकट 6A, 6B

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

मराइिवप्स्टोन* वकट 8

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

हराते भ्राक्युमद्राररा समवथ्यत िेवलररी प्णराली वकट 10

वसिराररस अस्पतराल 
(CEmONC)

अन्तरवनकराय नवजरात वशशयु स्यराहरारको आपयूवत्य वकट 
(अस्पतराल)**

वकट 11A, 11B

*वमजोप्ोस्टोल प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा स्तरकरा लरावि समपयूरक वकटहरू 6A र 8 मरा िररद िन्य पवन सवकन्छ।
**२०१८ IAFM वप्न् िनदे समयमरा, नवजरात वशशयु स्यराहरारकरा आपयूवत्य वकटहरू तब पवन उपलब्ध वथएनन्ख।
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एकाइ 5 प्रश्नोत्तर: अत्ातधक मािृ िर्ा निजाि तशशयुको
तबमारवी र मृत्युदर रोके्

1. वनम्नमधे्य कयु न सेवरा सबवै नवजरात वशशयुहरूकरा लरावि अत्रावश्यक छवै न?

a. सयुख्रा बनराउने, न्रानो बनराउने, छरालरा-छरालराको सम्क्य मरा रराखे् र ववस्तरारवै  नयुहराइवदने
b. सङ्ख क्रमण रोकथराम िनदे/स्छि रराखे्
c. ियुवराउनमरा सहरायतरा: कोलोस्टट्र म (वरा पवहलो पटक आउने दयू ध) िरालने र त्सपवछ स्तनपरान 

िरराउनमरा वरा उपलब्ध रएमरा िमयु्यलरामरा सहरायतरा िनदे
d. िभिीर सङ्ख क्रमणहरूकरा ितरनराक सङे्कतहरूको वनरीक्ण िनदे
e. प्सवोतिर स्यराहरारकरा जरँािहरू िनदे

2. BEmONC र/वरा CEmONC सेवराहरू कहरँा उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ?
 

a. वसिराररस अस्पतरालहरूमरा
b. स्रास्थ्य के्रिहरूमरा
c. समयुदराय स्तरमरा
d. a र b

3. नवजरात वशशयुहरूमरा घट्खदो वक्रयराकलराप वरा िवतवववधको कमी रएमरा, उनीहरूलराई स्रास्थ्य सयुववधरामरा 
वसिराररस िनयु्यपछ्य ।

सहवी िा गलि

4. यवद कयु नवै मवहलरा िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको लरावि आएमरा, दक् स्रास्थ्य प्दरायकले िनयु्यपनदे पवहलो कयु ररा 
रनेको उहरँालराई अस्पतरालमरा वसिराररस िनयु्य हो।

सहवी िा गलि

5.  मरानवतरावरादी ववपद अव्थराको प्रारभिमरा प्ररावकरारी वसिराररस प्णराली ्थरापनरा िन्यको लरावि SRH 
संयोजकले कोसँि कराम िनयु्यपछ्य ? लराियू हने सबवै ियन िनयु्यहोस्ख:

a. स्रास्थ्य के्त्र/समयूह
b. समयुदरायहरू
c. आयोजक-रराष्ट्र करा अवधकरारहरू
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एकाइ 6: अतनच्छिि 
गभा्निसर्ाहरू रोके्

आपतकरालीन प्वतवक्रयरामरा िर्यवनरोधकको पहँि सयुधरार िनदे कराय्य अवनम्छित िररा्यव्थराहरू रोके् र मरातृ तथरा 
नवजरात वशशयुको मृत्यु, असयुरक्वत िर्यपतन र िररा्यव्थरासँि सबिम्न्त वबमरारी कम िनदे सयुरवक्त, प्ररावकरारी र 
िि्य-प्ररावकरारी वववध हो। ववश्वव्यरापी तथ्राङ्कले उक्त समयमरा िररा्यव्थरा रोक् वरा वढलराइ िन्य िराहने मवहलराहरूकरा 
लरावि िर्यवनरोधकको प्रावधरानमराि्य त थप २९% मरातृ मृत्युहरू कम िन्य सवकन्छ रनी सयुझराव िछ्य ।105 यद्वप, 
प्राकृवतक प्कोप तथरा द्न्हरू रएको अववधमरा स्रास्थ्य प्णरालीहरू जोम्िममरा हँदरा िर्यवनरोधकको पहँि घट्खछ। 
यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) संयोजक, स्रास्थ्य कराय्यक्रम व्यव्थरापक र सेवरा प्दरायकहरूले आपकरालीनको 
प्रारम्भिक िरणदेम्ि पयुनः  प्राम्तिसम्म िर्यवनरोध र यसकरा जीवन बिराउने प्ररावहरू प्रावधरान िनयु्यको महत्त्वलराई 
महत्त्वपयूण्य स्रास्थ्य कराय्यक्रमको ररािको रूपमरा बयुझ्न महत्त्वपयूण्य हन्छ।

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरू106 र पररवरार वनयोजनकरा लरावि िर्यवनरोधक िेवलररी उपकरणः  प्दरायकहरूकरा 
लरावि ववश्वव्यरापी हरातेपयुम्स्तकरा107 सवहत िर्यवनरोधक वववध र विवकत्सरा योग्यतरा मरापदण्डकरा बरारेमरा ववसृ्तत 
जरानकरारी प्दरान िनदे वववरन् उपयोिी संसराधनहरू छन्ख

एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ अवनम्छित िररा्यव्थराहरू रोके् कराय्यलराई वकन जीवन बिराउने प्राथवमकतरा मरावनन्छ रनी व्यरा्रा िन्य;
 ⊲ प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रिहरूमरा के-कस्तरा िर्यवनरोध वववधहरू उपलब्ध हनयुपछ्य  रनी सयूिीबधि 
िन्य;

 ⊲ के-कस्तरा जरानकरारी उपलब्ध हनयुपछ्य  र मवहलरा, वकशोर-वकशोरी र पयुरुषहरू िर्यवनरोधकको 
उपलब्धतराकरा बरारेमरा सिेत छन्ख रने् कयु ररा कसरी सयुवनवचित िनदे रनी व्य्रा िन्य; र

 ⊲ समयुदरायसँि िर्यवनरोधकको उपलब्धतराकरा बरारेमरा जरानकरारी सराझरा िनदे तररकराहरू सयूिीबधि िन्य।

105 105 Saifuddin Ahmed, Qingfeng Li, Li Liu र Amy O Tsui, “िर्यवनरोधको प्योि िरेर मरातृ मृत्युहरू रोकथराम िररयो: १७२ रराष्ट्र हरूको ववशे्षण,” 
लराने्ट ३८०, नबिर ९८३७ (जयुलराई १४, २०१२), पृष्ठ १११–१२५, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60478-4.
106 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूकरा लरावि िर्यवनरोधक िेवलररी उपकरण (WHO, २०१८), https://apps.who.int/iris/handle/10665/276553.
107 िर्यवनरोधक प्योिकरा लरावि विवकत्सरा योग्यतरा मरापदण्ड (WHO, २०१५), https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/181468/9789241549158_eng.pdf?sequence=1; र पररवरार वनयोजनः  प्दरायकहरूकरा लरावि ववश्वव्यरापी हरातेपयुम्स्तकरा (WHO, जोन् हपवकन् 
लियुमबि्य स्कयू ल अि पम्लिक हेल्थ र USAID २०१८), http://www.fphandbook.org.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60478-4
https://apps.who.int/iris/handle/10665/276553
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181468/9789241549158_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181468/9789241549158_eng.pdf?sequence=1
http://www.fphandbook.org
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SRH का लातग MISP का उदे्श्य र तरियाकलापहरू

अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरू रोके्।

आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिबराट अवनम्छित िररा्यव्थराहरू रोक्करा लरावि, िर्यवनरोधकहरू उपलब्ध 
छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। SRH संयोजक, कराय्यक्रम व्यव्थरापन र सेवरा प्दरायकहरूले वनम्न 
कराय्यहरू िनयु्यपछ्य :

 ⊲ मराि पयूररा िन्यकरा लरावि प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा्थलहरूमरा लरामो समयसम्म कराम िनदे, 
प्त्रावतथी र छोटो समयसम्म कराम िनदे िर्यवनरोधक वववधहरू (पयुरूष र मवहलरा [पवहले नवै प्योि 
िररएकरा] करा कण्डमहरू र आपतकरालीन िर्यवनरोध सवहत [EC]) को दरायरराको उपलब्धतरा सयुवनवचित 
िनदे;

 ⊲ ववद्मरान जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा सरामग्रीहरू र िर्यवनरोधक पररामश्य सवहतकरा जरानकरारी 
उपलब्ध िरराउने जसले सयूवित छनोट र सहमवत, प्ररावकराररतरा, सेवराग्रराहीको िोपनीयतरा र िोप्तरा, 
समरानतरा र िवैर-रेदररावलराई महत्व वदन्छ; 

 ⊲ मवहलरा, वकशोर-वकशोरीहरू र पयुरूषकरा लरावि िर्यवनरोधकहरूको उपलब्धतराबरारे समयुदराय सिेत छ 
रनी सयुवनवचित िनदे।

अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरू रोके् काय्नलाई तकन प्रार्तमकिा मातननछ?

मवहलरा, पयुरूष र वकशोर-वकशोरीहरूलराई आफनो घर र समयुदरायहरू छोि्खनको लरावि दबराव वदँदरा SRH 
करा आवश्यकतराहरू हरराउँदवैनन्ख; यसमरा िर्यवनरोधकरा आवश्यकतराहरू पद्यछन्ख। मरावनसहरूले पहँिमरा 
अवरोधहरूको सरामनरा िदरा्य उही समयमरा वव्थरापन र असयुरक्राले मरावनसहरूको िर्यवनरोधप्वतको इछिरा र 
आवश्यकतरा पवन बढराउन सकछ। आपतकरालीन अव्थराबराट ररागे्हरू आियू सँि आफनरा िर्यवनरोधकहरू ल्राउन 
वरा आफनो आश्रय्थलमरा िर्यवनरोधकहरू प्राति िन्य सक्म नहन सकछन्ख। द्न्द् र प्राकृवतक प्कोपले मवहलरा र 
केटीहरूलराई यौन वहंसरा र अनयुवतथी अवनम्छित िररा्यव्थराको बढ्खदो जोम्िम पवन पयुरयराउँछन्ख। सराथवै, मरावनसहरू 
आपतकरालीन अव्थराको अववधमरा यौन जीवन करायम रराखछन्ख। मवहलराहरूले नवजरात वशशयुहरूलराई वव्थरापनकरा 
जोम्िमहरूमरा अनरावरण हन नवदने सवहत थयुप्वै करारणहरूकरा लरावि आपतकरालीन अव्थराहरूमरा बच्रा जन्मराउने 
कराय्य ्थवित िनदे वरा रोके् इछिरा रराख् सकछन्ख। पराररवराररक तथरा समरावजक सहरायतरा संरिनराहरूको ववघटनले 
ववशेष रूपमरा उपययुक्त जरानकरारी तथरा सेवराहरूमरा पहँिवबनरा असयुरवक्त यौवनक अभ्रासहरूमरा अनरावरणको 
बढी जोम्िम हन सके् वकशोर-वकशोरीहरूकस लरावि थप ियुनौतीहरू उत्पन् िन्य सकछ। त्सकरारण, 
िर्यवनरोधलराई मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरामरा उपययुक्त रूपमरा समरावहत िन्य र आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिबराट 
प्रराववत जनसङ्ख ्राको मराि पयूररा िन्यकरा लरावि उक्त सेवरा तथरा आपयूवत्यहरू उपलब्ध िरराउन महत्त्वपयूण्य हन्छ।
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नाइजेररयामा SRH का लातग MISP काया्नच्न्वि गनयु्नको
िास्तिकिा

बोको हररामको उल्ङ्घनले मरावनसहरूलराई आफनो घरबराट ररािेर आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूकरा 
लरावि वशववर र आयोजक समयुदरायहरूमरा जरान बराध्य बनरायो।108 मवहलरा तथरा केटीहरूकरा स्रास्थ्य 
आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउनकरा लरावि, अन्तररा्यवष्ट्र य उधिरार सवमवतको आपतकरालीन प्वतवक्रयरा 
टोलीले रि्यरवै  मयुक्त रएकरा सरकरारी के्त्रहरूमरा SRH करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) 
आरभि िन्यकरा लरावि SRH संयोजकलराई वनययुक्त िरयो। अन्तररा्यवष्ट्र य िवैर सरकरारी सं्थरा (NGO) ले ववद्मरान 
स्रास्थ्य मन्त्ररालयकरा प्दरायकहरू वृम्धि तथरा समथ्यन िन्यकरा लरावि वमिवराइि र प्वशवक्त कम्यिरारीलराई 
वनययुक्त िरयो। SRH उपकरण, औषवध, िर्यवनरोधक र आपयूवत्यहरू सवहत अन्तरवनकराय आपतकरालीन 
प्जनन स्रास्थ्य (IARH) वकटहरू छ-मवहनराकरा लरावि अि्यर तथरा िेवलरर िररएको वथयो। SRH संयोजकले 
यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि विवकत्सकीय स्यराहरार, िर्यवनरोध र िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार 
उपलब्ध िरराउन कराय्यरत प्वशक्ण पवन सञ्रालन िनयु्यरयो। अन्तररा्यवष्ट्र य उधिरार सवमवतले जम्मरा परँािवटरा 
म्लिवनकलराई समथ्यन िरयो। िरार हतिरावरत्र, पवहलो मवहनरावरत्र १३४ नयरँा िर्यवनरोध ग्रराहीहरू दतरा्य िनदे—
पररवरार वनयोजन सेवराहरू समरावेश िनदे बकरासीको आन्तररक रूपमरा वव्थरावपत व्यम्क्तहरूको वशववरमरा 
एउटरामरात्र RH म्लिवनक ्थरावपत िरयो।

वसकेकरा पराठहरू: आपतकरालीन अव्थराकरा उतिरदरायी व्यम्क्तहरूले केही उपलब्ध प्वशवक्त स्रास्थ्यकमथी, 
िररद तथरा वनययुम्क्तकरा लरावि दीघ्यकरालीन नेतृत्व समय र SRH मरा वदइएको न्यूनतम प्राथवमकतराकरा लरावि 
पयूवरा्यनयुमरानक तथरा तयरारी िनयु्यपछ्य ।
 

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

प्रार्तमक स्ास्थ्य सयुतिधासर्लहरूमा लामो समयसम् काम गनने, प्रत्ाििथी र छोटो 
समयसम् काम गनने गभ्नतनरोधक तितधहरूको उपलब्धिा सयुतनतचिि गनने

लरामो समयसम्म कराम िनदे, प्त्रावतथी (प्त्रारोपणहरू र पराठेघरमरा रराम्िने यन्त्रहरू [IUDs]) र छोटो समयसम्म 
कराम िनदे (मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरू, हमकोनल सयुईबराट वदन सवकने, उवित हँदरा पयुरूष कण्डम, मवहलरा 
कण्डम, उदराहरण, ववपदको समयपयूव्य जनसङ्ख ्राद्राररा पवहले नवै प्योि िररएको र EC िक्ीहरू) िर्यवनरोधक 
वववधहरू प्रराववत जनसङ्ख ्राको मराि पयूररा िन्यकरा लरावि तयुरुन्तवै उपलब्ध िरराउनयुपछ्य  जहरँा उक्त वववध उपलब्ध 
िरराउनकरा लरावि र दीघ्यकरालीन प्त्रावतथी िर्यवनरोधको मरावमलरामरा वववध हटराउनकरा लरावि प्दरायकहरूलराई 
प्वशक्ण वदइन्छ र योग्य बनराइन्छ।

ववद्मरान योग्यतरा रएकरा प्दरायकहरूले ववपद अव्थराको प्रारभिमरा सबवै उपलब्ध वववधहरू प्दरान िन्य सयुरु 
िनयु्यपछ्य । सबवै प्करारकरा िर्यवनरोधहरू सराझेदरार, आमराबयुवरा वरा स्यराहरारकतरा्यको सहमवतको आवश्यकतरावबनरा 
िोपनीयतराको आधरारमरा उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । कण्डमहरू समयुयदराय र स्रास्थ्य सयुववधरा स्तरहरूमरा र दोहोरो 
सयुरक्रा (ह्खमन इम्युनोविविवशयन्ी रराइरस [HIV] सवहत िररा्यव्थरा र यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरू [STIs] 
रोकथराम िन्यकरा लरावि) करा बरारेमरा पररामश्य वलएकरा िर्यवनरोधक प्योि िनदे सबवै सेवराग्रराहीहरूलराई उपलब्ध 
िरराउनयुपछ्य । मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा र ववश्व स्रास्थ्य संिठन (WHO) को विवकत्सरा योग्यतरा मरापदण्डमरा 
िर्यवनरोधक सेवराहरू िेवलरर िनदे बरारे थप जरानकरारी who.int/reproductivehealth/publications/
humanitarian-settings-contraception/en/ र  srhr.org/mecwheel/. मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।

108 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, मरावमलरा अध्ययन MISP अध्यराय, २०१८।

http://who.int/reproductivehealth/publications/humanitarian-settings-contraception/en
http://who.int/reproductivehealth/publications/humanitarian-settings-contraception/en
http://srhr.org/mecwheel
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आपतकरालीन अव्थराको तीव्र िरणपवछ ववसृ्तत SRH कराय्यक्रमको योजनरा बनराउने ररािको रूपमरा, लवक्त 
जनसङ्ख ्राको लरावि उपलब्ध रएको वमश्रण वववध ववस्तरार िनदे कराम िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। वववधहरू दतरा्य िन्य, 
वमश्रण वववध ववस्तरार िन्य र प्दरायकहरूलराई प्वशक्ण वदनकरा लरावि ररावष्ट्र य रूपमरा स्रास्थ्य मन्त्ररालय, संययुक्त रराष्ट्र  
जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA) र अन् सराझेदराहरूसँि कम िनयु्यहोस्ख। IARH वकटहरूमरा प्स्तराव िररएकरा बराहेक 
िर्यवनरोधक वववधहरूको दरायररा UNFPA िररद सेवरा शरािरामराि्य त िररद िन्य सवकन्छ।

प्रतसद् अभ्ास: कोक्स बजार, बङ्लादेशमा 
अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरू रोके्

 ⊲ शरणराथथीहरूलराई अ्थरायी रूपमरा छोटो समयसम्म कराम िनदे वववधहरू उपलब्ध िरराउनकरा लरावि 
आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा सरकरारसँि सम्झौतराहरू िररएको वथयो—  यसलराई पवछ 
UNFPA द्राररा मरानवतरावरादी िररदकरा सराथ पयुनः  पयूवत्य िररएको वथयो।109

 ⊲ नयरँा सरामग्रीहरूको विजराइन िनयु्यको सट्रा सराझेदरारहरूबीि र मयूल रराष्ट्र मरा ववद्मरान जरानकरारी, वशक्रा 
र सञ्रार सरामग्रीहरू प्योि िररएकरा वथए (शरणराथथी र आयोजक समयुदरायहरूबीि रराषरा समरान 
नरएपवन केही हदसम्म मद्त पयुरयरायो)।

िवीव्र दवीर्नकालवीन मानििािादवी पररच्सर्तिमा उपययुक्त तितध तमतरिण तनधा्नरण 
गन्नका लातग तिचार गनने केहवी ित्त्वहरू के-के हुन्?

प्रारम्भिक तीव्र मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरामरा के-कस्तरा िर्यवनरोधक वववधहरू प्स्तराव िनदे रनी वनधरा्यरण िदरा्य, वविरार 
िनयु्यपनदे केही तत्त्वहरूमरा आपतकरालीन अव्थरापयूव्य लवक्त जनसङ्ख ्रालराई के-कस्तरा वववधहरू उपलब्ध वथए, 
प्योि रएकरा वथए र सञ्रालन रराष्ट्र मरा के-कस्तरा वववधहरू दतरा्य िररएकरा छन्ख रने् कयु रराहरू पद्यछन्ख। आपतकरालीन 
अव्थरारन्रा अिरावि लवक्त जनसङ्ख ्रामरा उपलब्ध िरराइएकरा र अवम््थत मराि हने वववधहरू प्दरान िररनयुपछ्य । 
यद्वप, तीव्र आपतकरालीन पररम््थवतमरा, वव्थरावपत जनसङ्ख ्रालराई पवहले नवै उपलब्ध नरएको वरा वववशष् प्सङ्गमरा 
कष्मरा परेकरा जनसङ्ख ्रालराई उपलब्ध निरराइएको नयरँा वववधको नवैवतक करायरा्यन्वयनको ग्यरारेन्ी वदन कवठन 
हन सकछ। ्थरानीय प्दरायकहरू नयरँा वववधसँि अपररवित हन सकछन्ख, जसले तीव्र आपतकरालीन अव्थराको 
अववधमरा उच् ियुणस्तरको पररामश्य र सेवराको प्रावधरानलराई जोम्िममरा परान्य सकछ। आपतकरालीन अव्थरारन्रा 
अिरावि सञ्रालन रराष्ट्र मरा उत्परादन दतरा्य िररएको वथएन रने, मरानवतरावरादी आयरातमरा छयु ट वदएपवन आिमन र 
रन्रार वनकरासीमरा समस्यराहरू हन सकछन्ख। उत्परादन दतरा्य िररएको छवै न तर SRH करा लरावि MISP जीवन 
बिराउने सेवराहरू करायरा्यन्वयन िन्यकरा लरावि दतरा्य िन्य आवश्यक रएमरा, सभिराववत आयरातसबिन्ी ियुनौतीहरूको 
पयूवरा्यनयुमरान िन्य SRH संयोजकसँि कराम िनयु्यहोस्ख। सराथवै, हटराउन आवश्यक पनदे िर्यवनरोधकरा लरामो समयसम्म 
कराय्य िनदे वववधहरू उपलब्ध िरराउँदरा, प्रराववत जनसङ्ख ्रा उच् रूपमरा बसराईसरराई िनदे सभिराव्यतरा छ वरा 
छवै न रनी वविरार िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ, जसमरा उनीहरूको हटराउने सेवराहरूमरा वनरन्तर पहँि नहन सकछ। सरल 
आयरातलराई सक्म िन्य र तीव्र आपतकरालीन अव्थरामरा प्योि िन्यकरा लरावि तत्परतरा योजनरामरा र ववसृ्तत SRH 
कराय्यक्रम हरावसल िन्य MISP मरा ववस्तरार िनदे ररािको रूपमरा तीव्र आपतकरालीन पररम््थवतपवछ अपनराइएको नयरँा 
वववध (दतरा्य र करायरा्यन्वयन) लराई प्राथवमकतरा वदने बरारे वविरार िनयु्यहोस्ख।

109 सञ्रार, प्मयुि, स्रास्थ्य, संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष, सेपे्बिर २०१८।



108

तकन लामो समयसम् काम गनने गभ्नतनरोधक तितधहरू प्रदान गन्न महत्त्वपूण्न 
छ?

मवहलराहरूलराई आफनो छनोटको सयुरवक्त, प्ररावकरारी र स्ीकराय्य वववधमरा पहँि िनदे अवधकरार छ। IUD र 
इम्प्रान्हरू जस्तरा लरामो समयसम्म कराम िनदे िर्यवनरोधक वववधहरू उच् रूपमरा प्ररावकरारी हने रएकराले 
ती वववधहरू उपलब्ध हन महत्त्वपयूण्य हन्छ, स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा पटक-पटक आउन आवश्यक छवै न (यो 
ववशेषिरी अम््थर वरातरावरणहरूमरा महत्त्वपयूण्य हन्छ) र उनीहरूको समयकरा लरावि प्वतस्पधरा्यत्मक प्राथवमकतराहरू 
हँदरा उनीहरूलराई प्योिकतरा्यको कराय्यवराही (उदराहरण, िक्ी सेवन िनदे) आवश्यक पददैन। सराथवै, प्मराणले धेरवै  
वववधहरू उपलब्ध हँदरा, धेरवै  मवहलराहरूले आियू लराई मन पनदे वववध िेलरा परारी त्सको प्योि िछ्य न्ख रनी देिराउँछ।

प्रदायकले स्ाहारको गयुणस्र कसरवी सयुतनतचिि गन्न सक्युहुनछ?

ियुणस्तर िर्यवनरोधक सेवरा िेवलररीले ग्रराहकको िोप्तरा, िोपनीयतरा, स्वैम्छिक तथरा सयूवित छनोट र सहमवतलराई 
महत्त्व वदन्छ। पररामश्यमरा वववधको योग्यतरा, प्ररावकराररतरा, सभिराववत सराइि इिेक्टहरूको व्यव्थरापन र िलो-
अप, हटराउने वववधको मराि्यदश्यन र वववधको प्योि िन्य छोविसकेपवछ प्जननमरा िक्य ने कयु रराहरू बरारे जरानकरारी 
समरावेश हन्छन्ख। वकशोरी केटीहरू सवहत सबवै उमेरकरा मवहलराहरूले पयूण्य जरानकरारी र सेवराहरू प्राति िनयु्यपछ्य । 
आपतकरालीन िर्यवनरोधक िक्ी र कण्डमहरूको महत्त्वपयूण्य अपवरादमरा, सेवराग्रराही िर्यवनरोधकहरू उपलब्ध 
िरराउनयुअवघ िर्यवती हनयुरएको छवै न रनी सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ।

सेवराग्रराही िर्यवती हनयुहन्छ रने, उहरँालराई उहरँाकरा ववकल्पहरूकरा बरारेमरा सयूवित िनयु्यहोस्ख: बच्रा जन्मराउने र 
बच्रालराई हकरा्यउने, बच्रा अङ्गीकरण िनदे वरा करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउने 
वरा त्सकरा लरावि वसिराररस िनदे।
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SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

सूतचि छनोट िर्ा सहमति, प्रभािकाररिा, सेिाग्ाहवीको गोप्िा र गोपनवीयिा, समानिा 
र गैर-भेदभािलाई महत्त्व तदने जानकारवी उपलब्ध गराउने

गभ्नतनरोधकको प्रयोग सै्च्छिक हो भनवी सयुतनतचिि गनने

सबवै व्यम्क्तहरूसँि प्जननबरारे स्-वनधरा्यरण िनदे र तसथ्य वहंसरा, जबरजस्ती वरा रेदररावको परात्र नबवनकन आफनो 
प्जनन स्रास्थ्यकरा सबिन्मरा वनण्ययहरू िन्य पराउने मरानव अवधकरार हन्छ। पररणराम स्रूप, िर्यवनरोध उपलब्ध 
िरराउने मरानव अवधकरारहरूमरा आधराररत पधिवतले सबवै िर्यवनरोधक सेवराहरू स्वैम्छिक तथरा सयूवित आधरारमरा 
प्स्तराव िन्य आवश्यक िरराउँछ।

प्दरायकहरूले सेवराग्रराहीहरूलराई सही जरानकरारी उपलब्ध िरराइन्छ र अनयुवित प्रराव वरा दबराववबनरा आफनो 
प्राथवमकतराको वववध छनोट िन्य स्तन्त्र छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यपछ्य ।

िर्यवनरोध उपलब्ध िरराउने संकल्पकरा मयु् तत्त्वहरूमरा वनम्न कयु रराहरू पद्यछन्ख:

 ⊲ मरावनसहरूसँि ववशेष िर्यवनरोधक वववधको प्योि िनदे वक निनदे रने्बरारे स्वैम्छिकतरा छनोट िनदे 
अवसर हन्छ।

 ⊲ व्यम्क्तहरूसँि ववशेष वववधकरा लरार, सराइि इिेक्ट र कयु नवै पवन स्रास्थ्य जोम्िम सवहत व्यरापक 
प्करारकरा िर्यवनरोधक छनोटहरूसबिन्ी जरानकरारीमरा पहँि छ।

 ⊲ सेिाग्ाहवीहरूलराई व्यरापक दरायररामरा प्त्क् रूपमरा वरा वसिराररसमराि्य त िर्यवनरोधक वववध तथरा 
सेवराहरू प्दरान िररन्छ।

 ⊲ नसबन्ी (से्टररलराइजेसन) छनोट िनदे कयु नवै पवन सेवराग्रराहीको स्वैम्छिक र सयूवित सहमवतलराई 
सेवराग्रराहीद्राररा हस्तराक्र िररएको वलम्ित सहमवत करािजरातद्राररा प्मरावणत िररन्छ।

गभ्नतनरोध खोतजरहनयुभएको सेिाग्ाहवीलाई के-कस्ा महत्त्वपूण्न जानकारवी 
उपलब्ध गराउनयुपछ्न ?

प्दरायकहरूले िर्यवनरोध िोवजरहनयुरएकरा सेवराग्रराहीहरूलराई वनम्न जरानकरारी सराझरा िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ:

 ⊲ वववधले कसरी कराम िछ्य
 ⊲ वववधको प्ररावकराररतरा
 ⊲ वववधको सही प्योि
 ⊲ वववधकरा लरारहरू
 ⊲ सरामरान् सराइि इिेक्टहरू
 ⊲ वववधसँि सबिम्न्त अन् सराइि इिेक्ट र कयु नवै पवन स्रास्थ्य जोम्िम
 ⊲ वववधकरा सराइि इिेक्टहरू कसरी कम िनदे
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 ⊲ म्लिवनकमरा िक्य न आवश्यक पनदे सङे्कत तथरा लक्णहरू
 ⊲ वववधको प्योि िन्य छोविसकेपवछ प्जननमरा िक्य ने
 ⊲ STI रोकथराम
 ⊲ इछिरा रएमरा वववध हटराउन पराउने अवधकरार (उदराहरण, लरामो समयसम्म कराम िनदे प्त्रावतथी 
िर्यवनरोध)

SRH का लातग MISP तरियाकलाप:

मतहला, तकशोर-तकशोरवीहरू र पयुरुषका लातग गभ्नतनरोधकको उपलब्धिाबारे समयुदाय 
सचेि छ भनवी सयुतनतचिि गनने।

मतहला, तकशोर-तकशोरवीहरू र पयुरुष गभ्नतनरोधकको उपलब्धिाबारे सचेि छन् भनवी 
सयुतनतचिि गन्नका लातग के गन्न सतकनछ?

अवववरावहत र वकशोर सरामयुदरावयक सदस्यहरू सवहत समयुदराय िर्यवनरोध कहरँा र कसरी िोजे् रने्बरारे सिेत 
छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। पहँियोग्यतरा सयुवनवचित िन्यकरा लरावि जरानकरारीलराई बहववध ढरँािरा र रराषराहरूमरा 
(उदराहरण, ब्वैल, सङे्कवतक रराषरा, वपक्टोग्रराम र तम्स्रहरू) सञ्रार िररनयुपछ्य । सह-सं्थरापक सवहत सरामयुदरावयक 
नेतृत्वकतरा्य र ्थरानीय स्यंसेवकहरू पवन िर्यवनरोधक सेवराहरूको उपलब्धतराबरारे जरानकरारी ववतरण िन्यकरा 
लरावि संलग् हन सकछन्ख। सेवरा प्दरायकहरूलराई पररवरार वनयोजनसबिन्ी जरानकरारी उपलब्ध िरराउन सहरायतरा 
िन्यकरा लरावि, मवहलरा शरणराथथी आयोिले पररवरार वनयोजन शीष्यकहरूमरा ''ववश्वव्यरापी'' जरानकरारी, वशक्रा र 
सञ्रार सरामग्रीहरूको ववकरास िरेको छ। टेम्लेटहरू iawg.net/resource/universal-and-adaptable-
information-education-and-communication-templates-on-family-planning/ मरा िेलरा परान्य 
सवकन्छ।

आपिकालवीन गभ्नतनरोध भनेको के हो?

आपतकरालीन िर्यवनरोधकहरू (EC) रनेकरा ती औषवध वरा यन्त्रहरू हन्ख जसले समरािम रएको परँाि 
वदनसम्ममरा प्योि िदरा्य िररा्यव्थरा रोक् सकछ।110 वतनीहरू उतृ्ष् प्ररावकराररतराकरा लरावि जवत सक्ो 
िरँािप प्योि िररनयुपछ्य । EC ववकल्पहरूमरा EC िक्ीहरू र तरामराले बेररएको IUD घयुसराउने कराय्य 
समरावेश हन्छन्ख (EC बरारे थप जरानकरारीकरा लरावि एकराइ 3 हेनयु्यहोस्ख)। सभिराववत िर्यवनरोधक असिलतरा र 
िर्यवनरोधहरूको िलत प्योि र वनम्न यौन वहंसराकरा अव्थराहरूमरा, वतनीहरू असयुरवक्त समरािमपवछ 
प्योि िन्य सवकन्छ। EC िक्ीहरूले अण्डोत्सि्य हनबराट रोके् कराम िछ्य न्ख र ववद्मरान िररा्यव्थरालराई 
हस्तके्प िददैनन्ख। EC िक्ीहरू उपलब्ध िरराउनकरा लरावि िररा्यव्थरा परीक्ण िरराउन आवश्यक पददैन। 

SRH करा लरावि MISP को ररािको रूपमरा उमेर, ववैवरावहक म््थवत, धम्य, जरावत/जरातीयतरा वरा यौन सम्क्य  आपसी 
सहमवतमरा रएको हो वरा होइन रने् कयु ररालराई ध्यरानमरा नररािी सबवै मवहलरा र केटीहरूलराई EC उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । 
EC र विवकत्सरा योग्यतराबरारे थप जरानकरारी ec-ec.org/ecmethod/ मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।

110 आपतकरालीन िर्यवनरोधक िक्ीहरू: विवकत्सरा तथरा सेवरा िेवलररी मराि्यदश्यन (आपतकरालीन िर्यवनरोधक र FIGO करा लरावि अन्तररा्यवष्ट्र य संकराय, २०१८), 
https://www.cecinfo.org/wp-content/uploads/2018/12/ICEC-guides_FINAL.pdf.

http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable-information-education-and-communication-templates-on-family-planning
http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable-information-education-and-communication-templates-on-family-planning
http://ec-ec.org/ecmethod
https://www.cecinfo.org/wp-content/uploads/2018/12/ICEC-guides_FINAL.pdf
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आपिकालवीन गभ्नतनरोधक चक्वीका तिकल्पहरूको संतषिप्त तििरण

प्ोजम्स्टन-मरात्र, ययुवलवप्स्टल एवसटेट र वमवश्रत हमकोनल EC िक्ीहरू (ययुजेप वववध, जसमरा सेवराग्रराहीले वनयवमत 
मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरूको उच् मरात्ररा वलन्छन्ख) सवहत प्योि िन्य सवकने बह आहरार वनयमहरू छन्ख।111  
ववश्वव्यरापी रूपमरा, प्ोजेम्स्टन-मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू एकदमवै व्यरापक रूपमरा उपलब्ध हने समवप्यत EC 
िक्ीहरू हन्ख; यद्वप, समवप्यत प्ोजेम्स्टन-मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू सबवै रराष्ट्र हरूमरा उपलब्ध नहन सकछन्ख।

111 आपतकरालीन िर्यवनरोधक, तथ् परानरा, (WHO २०१८), https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception.

प्रोजेच्टिन-मात्र 
भएका EC
चक्वीहरू

 ⊲ असयुरवक्त समरािमको परँाि वदनवरत्रमरा लेरेनोजदेस्टट्र ेल १.६ वमलीग्ररामको 
एउटरा मरात्ररा वलने

 ⊲ समरािम रएको समयमरा नवै प्योि िदरा्य उतृ्ष् 
प्ररावकराररतरा हने

 ⊲ तमतरिि हममोनल चक्वीहरूको भन्ा धेरवै  प्ररावकरारी र कम सराइि 
इिेक्टहरू हने 

 ⊲ एकदमवै व्यरापक रूपमरा उपलब्ध हने प्करारको समवप्यत 
आपतकरालीन िर्यवनरोधक  िक्ी

ययुतलतप्रटिल एतसटेट

 ⊲ असयुरवक्त समरािमपवछ परँाि वदन (१२० घण्रा) वरत्रमरा 
ययुवलवप्स्टल एवसटेट ३० वमलीग्ररामको एउटरा मरात्ररा वलने

 ⊲ असयुरवक्त समरािमपवछ ७३–१२० घण्रामरा प्ोजेम्स्टन-मरात्र रएकरा 
िक्ीहरूरन्रा बढी प्ररावकरारी हने

 ⊲ तमतरिि हममोनल चक्वीहरूको भन्ा धेरवै  प्ररावकरारी र कम सराइि 
इिेक्टहरू हने 

तमतरिि हममोनल EC 
चक्वीहरू

 ⊲ तमतरिि हमकोनल EC िक्ीहरूको दयुईवटरा मरात्ररा, प्ते्कमरा एस्टट्र ोजन 
(१००–१२० मराइक्रोग्रराम इथराइनल इस्टट्र रावियो) र प्ोजेम्स्टन (०.५०–०.६० 
वमलीग्रराम लेरेनोजदेस्टट्र ेल (LNG) वरा १.०–१.२ वमलीग्रराम नोजदेस्टट्र ेल)

 ⊲ पवहलो मरात्ररा असयुरवक्त समरािम रएपवछ जवत सक्ो िरँािो (प्राथवमक 
रूपमरा 72 घण्रावरत्र तर वढलो रए १२० घण्रा वरा ५ वदनसम्म) वलने

 ⊲ दोस्ो मरात्ररा १२ घण्रापवछ वलने
 ⊲ मरात्ररा सेवन िरेको दयुई घण्रावरत्र वरान्तरा हन्छ रने, मरात्ररा दोहोरयराउनयुपछ्य ।
 ⊲ प्ोजेम्स्टन-मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू र ययुवलवप्स्टल एवसटेटरन्रा कम 
प्ररावकरारी र बढी सराइि इिेक्टहरू हने

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
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एकाइ 6: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲ आपतकरालीन प्वतवक्रयरावरत्र िर्यवनरोधको पहँिलराई सयुधरार िनदे कराय्य अवनम्छित िररा्यव्थराहरू रोके् 
र मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको मृत्यु, असयुरवक्त िर्यपतन र िररा्यव्थरासँि सबिम्न्त वबमरारीहरू कम 
िनदे सयुरवक्त, प्ररावकरारी र िि्य-प्ररावकरारी वववध हो।

 ⊲ कण्डमहरू समयुदराय र स्रास्थ्य सयुववधरा स्तरहरूमरा र दोहोरो सयुरक्रा (िररा्यव्थरा र STIs/HIV रोकथराम 
िन्यकरा लरावि) करा बरारेमरा पररामश्य वलएकरा िर्यवनरोधक प्योि िनदे सबवै सेवराग्रराहीहरूलराई उपलब्ध 
हनयुपछ्य ।

 ⊲ उमेर, ववैवरावहक म््थवत, धम्य, जरावत/जरातीयतरा वरा यौन सम्क्य  आपसी सहमवतमरा रएको हो वरा होइन 
रने् कयु ररालराई ध्यरानमरा नररािी सबवै मवहलरा र केटीहरूलराई EC उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

 ⊲ सबै प्रकारका िर्यवनरोधकहरू सराझेदरार, आमराबयुबरा वरा स्यराहरारकतरा्यको सहमवतको 
आवश्यकतरावबनरा िोपनीयतराको आधरारमरा उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

 ⊲ तीव्र आपतकरालीन अव्थराहरूको प्रारभिमरा वववधको वमश्रण छनोट िनदे केही वविरारहरूमरा 
आपतकरालीन अव्थरापयूव्य लवक्त जनसङ्ख ्रालराई के-कस्तरा वववधहरू उपलब्ध वथए, प्योि रएकरा 
वथए र सञ्रालन रराष्ट्र मरा के-कस्तरा वववधहरू दतरा्य िररएकरा छन्ख रने् कयु रराहरू पद्यछन्ख।

 ⊲ प्दरायकहरूले सेवराग्रराहीहरूको िोप्तरा, िोपनीयतरा, स्वैम्छिक तथरा सयूवित छनोट र सहमवतलराई 
महत्त्व वदने स्यराहरारको ियुणस्तर सयुवनवचित िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ वववधले कसरी कराम िछ्य , वववधको प्ररावकराररतरा, वववधको सही प्योि, वववधकरा लरारहरू, सरामरान् 
सराइि इिेक्टहरू, वववधसँि सबिम्न्त अन् सराइि इिेक्टहरू र कयु नवै पवन स्रास्थ्य जोम्िम, वववधकरा 
सराइि इिेक्टहरू कसरी कम िनदे, वववधको प्योि िन्य छोविसकेपवछ र STI रोकथराम रएपवछ 
म्लिवनकमरा, प्जननमरा िक्य न आवश्यक पनदे सङे्कत र लक्णहरू सवहत िर्यवनरोधक वववधहरूबरारे 
जरानकरारी वदइनयुपछ्य ।

 ⊲ अवववरावहत र वकशोर सरामयुदरावयक सदस्यहरू सवहत समयुदराय िर्यवनरोध कसरी र कहरँा पहँि िनदे 
रने्बरारे सिेत छन्ख रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख:

 ⊲ पहँुचयोग्यिा सयुवनवचित िन्यकरा लरावि जरानकरारीलराई बहववध ढरँािरा र रराषराहरूमरा (उदराहरण, 
ब्वैल, सराङे्कवतक रराषरा, वपक्टोग्रराम र तम्स्रहरू) सञ्रार िररनयुपछ्य ।

 ⊲ सह-सं्थरापक सवहत सरामयुदरावयक नेतृत्वकतरा्य र ्थरानीय स्यंसेवकहरू पवन िर्यवनरोधक 
सेवराहरूको उपलब्धतराबरारे जरानकरारी ववतरण िन्यकरा लरावि संलग् हन सकछन्ख।
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चयुनौिवी र समाधानहरू

चयुनौिवीहरू समाधानहरू

लरामो समयसम्म कराम िनदे वववधहरू 
(उदराहरण, IUDs र प्त्रारोपणहरू) 
उपलब्ध िरराउने र हटराउने कराय्यमरा 
कयु नवै प्वशवक्त स्रास्थ्य प्दरायक 
उपलब्ध नरएमरा के हन्छ?

ररावष्ट्र य अवधकरारीसँिको सराझेदरारीमरा, अन्तररा्यवष्ट्र य NGO हरूले लरामो 
समयसम्म कराम िनदे िर्यवनरोधकरा वववधहरू उपलब्ध िरराउने र 
हटराउने कराय्यकरा लरावि प्वशवक्त कम्यिरारीलराई वनययुक्त िनयु्यपछ्य  र यी 
वववधहरूको अनयुरोध िनदे मवहलरा र केटीहरूलराई ्थरानीय कम्यिरारी 
यी वववधहरू उपलब्ध िरराउनकरा लराि प्वशवक्त र दक् नरएसम्म 
सेवराहरू उपलब्ध िरराउने क्मतरा रएकरा सयुववधरा्थलमरा वसिराररस 
िररनयुपछ्य ।

प्दरायकहरू केही सेवराग्रराहीहरू 
(वकशोर-वकशोरी, अवववरावहत 
मवहलरा आवद) लराई िर्यवनरोध 
प्दरान िन्य अवनछियु क रएमरा के 
हन्छ?

SRH करा लरावि MISP करा सेवराहरूलराई ववसृ्तत SRH मरा ववस्तरार 
िनदे योजनरामरा, SRH अवधकरारहरूमरा मरान स्पष्ीकरण अभ्रास र 
प्वशक्णहरू सयुरु िनयु्यहोस्ख। कम्यिरारीको सं्थरा छोि्खने सङ्ख ्रालराई 
वविरार िददै  वववरन् िरणकरा सेवरा िेवलररीमरा वयनीहरूलराई जरारी 
रराखनहोस्ख।112 

प्दरायकहरूलराई िर्यवनरोधक 
वववधहरूको पयूण्य दरायरराबरारे कम 
ज्रान रएमरा के हन्छ?

अन्तररा्यवष्ट्र य NGO हरूले िर्यवनरोधकरा सबवै वववधहरूमरा प्वशक्त 
कम्यिरारीलराई वनययुक्त िनयु्यपछ्य । SRH करा लरावि MISP बराहेककरा ववसृ्तत 
SRH सेवराहरूकरा लरावि योजनरा बनराउँदरा, िर्यवनरोधक वववधहरूमरा 
प्वशक्णहरू समरावहत िनयु्यहोस्ख।

प्दरायकहरू लरामो समयसम्म कराम िनदे, प्त्रावतथी िर्यवनरोधकरा 
बरारेमरा प्वशवक्त छवै नन्ख रने, सेवराग्रराहीहरूसँि आफनो छनोटको 
वववधमरा पहँि छ रनी ग्यरारेन्ी वदनकरा लरावि एउटरा वसिराररस प्णराली 
्थरावपत िन्य सवकन्छ।

आपतकरालीन िर्यवनरोध
उपलब्ध नरएमरा के
हन्छ?

स्रास्थ्य प्दरायकहरूले EC (Yuzpe वववध) को रूपमरा वमवश्रत मौम्िक 
िर्यवनरोधक िक्ीहरू प्योि िन्य सक्युहन्छ:

यसमरा वमवश्रत मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरूकरा दयुईवटरा मरात्ररा 
समरावेश हन्छन्ख। प्ते्क मरात्ररामरा एस्टट्र ोजेन (१००–१२० मराइक्रोग्रराम 
इथराइनल इस्टट्र रावियोल) र प्ोजेम्स्टन (०.५०–०.६० वमलीग्रराम 
लेरेनोजदेस्टट्र ेल वरा १.०–१.२ वमलीग्रराम नोजदेस्टट्र ेल) समरावेश हनयुपछ्य ।113

पवहलो मरात्ररा असयुरवक्त समरािम रएपवछ जवत सक्ो िरँािो (प्राथवमक 
रूपमरा ७२ घण्रावरत्र तर वढलो रए १२० घण्रा वरा ५ वदनसम्म) 
वलनयुपछ्य  र दोस्ो मरात्ररा १२ घण्रापवछ वलनयुपछ्य ।

112 तत्परतरा िरणको अववधमरा SRH अवधकरारीहरूमरा मरान स्पष्ीकरण अभ्रास र प्वशक्णहरू पवन वलनयुपछ्य ।
113 आपतकरालीन िर्यवनरोध, तथ् परानरा, (WHO २०१८),  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
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जाँचसूचवी: अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरू 
रोके्

तलको SRH करा लरावि MISP वनरीक्ण जरँािसयूिी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान वनरीक्ण 
िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

6. अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरू रोके्
6.1 छोटो समयसम्म कराम िनदे वववधहरू कम्ीमरा एउटरा सयुववधरा्थलमरा उपलब्ध छन्ख हो होइन

6.2 कण्डमहरू

6.3 EC िक्ीहरू*114 

6.4 मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरू

6.5 सयुईबराट वदन सवकने

6.6 प्त्रारोपणहरू

6.7 पराठेघरमरा रराम्िने यन्त्रहरू (IUDs)

6.8 प्ते्कको न्यूनतम तीन मवहने आपयूवत्य करायम रराखे् स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूको सङ्ख ्रा सङ्ख ्रा

कण्डमहरू

EC िक्ीहरू

वमवश्रत मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरू

प्ोजेम्स्टन-मरात्र रएकरा िर्यवनरोधक िक्ीहरू

सयुईबराट वदन सवकने

प्त्रारोपणहरू

IUDs

114 प्ोजेम्स्टन-मरात्र रएकरा EC िक्ीहरू, वमवश्रत मौम्िक EC िक्ीहरू र ययुवलवप्स्टल एवसटेट सवहत वरन्-वरन् आपतकरालीन िर्यवनरोधक िक्ीहरू उपलब्ध 
हन्छन्ख रने् कयु ररालराई ध्यरानमरा रराख् महत्त्वपयूण्य हन्छ।.
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सामग्वीहरू र आपूति्नहरू
गभ्नतनरोधक सेिाहरू उपलब्ध गराउन के-कस्ा आपूति्नहरू आिश्यक 
हुनछन् िा कयु न IARH तकटहरू अि्नर गन्न सतकनछ?

IARH तकटहरू (२०१९)

IARH वकटहरूलराई तीन सेवरा िेवलररी स्तरहरू लवक्त िददै  तीनवटरा स्तरमरा विथीकृत िररएकरा छन्ख। वकटहरू 
ववशेष लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको लरावि तीन मवहनराको अववधकरा लरावि प्योि िन्य विजराइन िररएकरा 
हन्ख।115

नोट: IARH वकटहरू सन्र्य ववशेष वरा ववसृ्तत छवै नन्ख। सं्थराहरू IARH वकटहरूमरा मरात्रवै रर पनयु्यहँदवैन र SRH 
आपयूवत्यहरूको िररदलराई सभिव रएसम्म वछटो वतनीहरूको वनयवमत स्रास्थ्य िररद प्णरालीहरूमरा समरावहत िनदे 
योजनरा बनराउनयुपछ्य । यसले आपयूवत्यहरूको वनरन्तरतरालराई सयुवनवचित मरात्र निरेर MISP बराट SRH सेवराहरूलराई 
ववसृ्तत स्यराहरारमरा ववस्तरारण िन्य पवन सक्म बनराउने छ।

स्ास्थ्य स्ाहार स्र तकट नम्र तकटको नाम
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 1A पयुरुष कण्डमहरू

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 3 बलरात्रारपचिरातको उपिरार

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 4 मौम्िक र सयुईबराट वदन सवकने िर्यवनरोधकहरू

समपूरक सामग्वीहरू

समपयूरक सरामग्रीहरू सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरूको अनयुसरार अि्यर िन्य 
सवकन्छ। समपयूरक सरामग्रीहरू सन्ख २०२० मरा UNFPA बराट उपलब्ध हने छन्ख।

सेिा िेतलभरवीको स्र िस्यु पूरक हुन

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 1B मवहलरा कण्डमहरू वकट 14

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी विपट-मेिट्र ोम्क्सप्ोजेसे्टरोन एवसटेट–
सबक्युटेवनअस (DMPA-SC)

वकट 4

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 7A पराठेघरमरा रराम्िने यन्त्र (IUD) वकट 4

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 7B िर्यवनरोधक प्त्रारोपण वकट 4

115 २०१९ IARH वकटहरू प्रारम्भिक २०२० मरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। संशोवधत वकटहरू उपलब्ध छन्ख वरा छवै नन्ख रनी प्मरावणत िन्य UNFPA (https://
www.unfpa.org/) वरा IAWG (http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/) मरा जरँाि िनयु्यहोस्ख। २०२० रन्रा अिरावि 
उपलब्ध हने वकटहरूसँि सबिम्न्त जरानकरारीकरा लरावि http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/ मरा िएर ववपद ववपदकरा 
अव्थराहरूकरा लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण, २०११) हेनयु्यहोस्ख।

https://www.unfpa.org
https://www.unfpa.org
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
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एकाइ 6 प्रश्नोत्तर: अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरू रोके्

1. तीव्र आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा ववसृ्तत वववधको वमश्रण वनधरा्यरण िन्यकरा लरावि केही वविरारहरू 
के-के हन्ख? लराियू हने सबवै ियन िनयु्यहोस्ख:

a. सञ्रालन रराष्ट्र मरा िर्यवनरोधक वववधको दतरा्य
b. ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूको प्योि
c. थप आप्वरासनको सभिरावनरा
d. असभ् जन्मदर
e. धम्य

2. अवववरावहत वकशोर-वकशोरीहरूलराई िर्यवनरोध वदनयुहँदवैन।

सहवी िा गलि

3. आपतकरालीन िर्यवनरोध (EC) बरारे कयु न कथन सरँािो होइन?

a. EC ले ववद्मरान िररा्यव्थरालराई हरानी िनदे छवै न
b. EC लराई १२० घण्रावरत्रमरा वलन आवश्यक पछ्य  र यो जवत वछटो वलइन्छ त्वत नवै बढी 

प्ररावकरारी हन्छ
c. वकशोरी केटीहरूले EC वलन सक्वैनन्ख
d. समवप्यत EC िक्ीहरू उपलब्ध नहँदरा, सही मरात्ररामरा मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरू प्योि 

िन्य सवकन्छ

4. िर्यवनरोध उपलब्ध िरराउँदरा स्यराहरारको ियुणस्तर सयुवनवचित िन्यकरा लरावि जोि वदइनयुपनदे तीन कयु रराहरू 
के-के हन्ख? लराियू हने सबवै ियन िनयु्यहोस्ख:

a. िोपनीयतरा
b. िोप्तरा
c. सयूवित छनोट
d. पररवरार सदस्य वरा सराझेदरारबराट स्ीकृवत

5. िर्यवनरोधक पररामश्यको अववधमरा सबवै सेवराग्रराहीहरूलराई कस्तो जरानकरारी उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ? लराियू हने 
सबवै ियन िनयु्यहोस्ख:

a. वववधको प्ररावकराररतरा
b. िर्यवनरोधक वववधकरा सरामरान् सराइि इिेक्टहरू
c. प्सवपयूव्य पररामश्य
d. वववधले कसरी कराम िछ्य
e. STI सयुरक्रा
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एकाइ 7: तिसृ्ि SRH 
सेिाहरूलाई प्रार्तमक स्ास्थ्य 
स्ाहारमा समातहि गनने योजना
 बनाउने
यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) को करायरा्यन्वयन जीवन 
बिराउने SRH सेवराहरू उपलब्ध िरराउन समन्वयनको लरावि मरात्र आवश्यक हँदवैन, यो ववसृ्तत SRH लराई जवत 
सक्ो वछटो सबिोधन िन्य सयुरु िन्यकरा लरावि पवन आवश्यक हन्छ। यसलराई दयू रदवश्यतरा, नेतृत्व, प्ररावकरारी 
समन्वय सीपहरू र ्थरानीय अव्थराको सही बयुझराइ र स्रास्थ्य प्णराली पयुनवन्यमराण्यसँि सबिम्न्त अवसरहरू 
आवश्यक पछ्य । यो िण्डले प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरारमरा समरावहत िररएको ववसृ्तत SRH सेवराहरू ववस्तरार िन्य 
तयरारी िन्यकरा लरावि वलनयुपनदे िरणहरू रेिरावङ्कत िछ्य ।

एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ ववसृ्तत SRH सेवराहरूकरा लरावि योजनरा बनराउने महत्त्व व्यरा्रा िन्य;
 ⊲ ववसृ्तत स्यराहरार प्राति िनदे ति्य  SRH सेवराहरू ववस्तरार िन्यकरा लरावि प्वक्रयरा बयुझ्न र
 ⊲ ववश्व स्रास्थ्य संिठन (WHO) स्यरास्थ्य प्णरालीकरा मयूल िण्डहरू व्यरा्रा िन्य।

SRH का लातग MISP का उदे्श्य र तरियाकलापहरू

प्रार्तमक स्ास्थ्य स्ाहारमा समातहि गररएका तिसृ्ि SRH सेिाहरूका लातग 
जति सक्ो तछटो योजना बनाउने।

यसमरा स्रास्थ्य प्णरालीकरा छवटरा मयूल िण्ड सबिोधन िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य के्त्र/समयूह सराझेदरारहरूसँि 
कराम िनदे अव्थराहरू समरावेश हन्छन्ख:

 ⊲ सेवरा िेवलररी
 ⊲ स्रास्थ्य कराय्यबल
 ⊲ स्रास्थ्य सयूिनरा प्णराली
 ⊲ विवकत्सरा सरामग्रीहरू
 ⊲ ववति
 ⊲ शरासन प्णराली तथरा नेतृत्व 
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तिसृ्ि SRH सेिाहरूका लातग योजना बनाउने काय्नलाई तकन प्रार्तमकिा 
मातननछ?

ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा सबवै सदस्यहरूलराई ववसृ्तत SRH स्यराहरार उपलब्ध िरराउने स्रास्थ्य के्त्रको 
एकदमवै महत्त्वपयूण्य लक्ष्य हो। उपेवक्त िररएमरा, ववसृ्तत SRH सेवराहरूको प्रावधरानकरा अन्तरहरूले बढ्खदो 
वबमरारी र मृत्युदर वनम्त्राउने छ। SRH करा लरावि MISP करायरा्यम्न्वत िरेपवछ िराटरा सङ्कलन िरेर, उपययुक्त सेवरा 
के्त्रहरू ियन िरेर, कम्यिरारी तयरार िरेर, आपयूवत्यहरूको उपलब्धतरा सयुवनवचित िरेर र दीघ्यकरालीन ववति-व्यव्थरा 
प्वक्रयराहरू पवहिरान िरेर, ववसृ्तत SRH सेवराहरूलराई थप द्युत र कराय्यकयु शलतरा तररकराले पररिरालन िन्य सवकन्छ। 

तिसृ्ि SRH सेिाहरू के-के हुन्?

Guttmacher-Lancet आयोिको ररपोट्य अनयुसरार, ववसृ्तत SRH सेवराहरू “स्रास्थ्य अवधकरारको ‘उपलब्धतरा, 
पहँियोग्यतरा, स्ीकराय्यतरा र ियुणस्तर’ प्रारुप सवहत जनस्रास्थ्य र मरानव अवधकरारकरा मरानदण्डहरू पयूररा िनदे 
महत्त्वपयूण्य यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य सेवराहरू हन्ख।”116 सेवराहरूमरा आयोिको ररपोट्यमरा प्स्तयुत िररएको रूपमरा 
वनम्न समरावेश हनयुपछ्य :

 ⊲ प्मराणमरा-आधराररत, ववसृ्तत यौन वशक्रा सवहत सही जरानकरारी र SRH सबिन्ी पररामश्य।
 ⊲ यौन प्कराय्य र सन्तयुवष्सँि सबिम्न्त जरानकरारी, पररामश्य र स्यराहरार।
 ⊲ यौन र वलङ्गमरा आधराररत वहंसरा र दबरावको रोकथराम, पवहिरान र व्यव्थरापन।
 ⊲ एउटरा सयुरवक्त र प्ररावकरारी िर्यवनरोध वववधहरूको रोजराइ।
 ⊲ सयुरवक्त र प्ररावकरारी प्सवपयूव्य, बच्राको जन्म र प्सवोतिर स्यराहरार।
 ⊲ करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त र प्ररावकरारी िर्यपतन सेवराहरू र स्यराहरार।
 ⊲ बरँाझोपनको रोकथराम, व्यव्थरापन र उपिरार।
 ⊲ हम्न इम्युनोतितफतशयन्वी भाइरस (एचआइभवी) सतहि यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्ररामक 
रोिहरू (STIs) र प्जनन्ख मराि्यमरा हने सङ्ख क्रमणहरूको रोकथराम, पवहिरान र उपिरार।

 ⊲ प्जनन्ख अङ्गमरा देम्िने क्रान्रहरूको रोकथराम, पवहिरान र उपिरार।

तिसृ्ि SRH सेिाहरूमा कसले पहँुच गनयु्नपछ्न ?

SRH करा लरावि MISP को रूपमरा, सबवै मरावनस (मवहलरा, केटी, पयुरुष र केटराहरू) ले ववसृ्तत SRH सेवराहरूमरा 
पहँि िरेको हनयुपछ्य । SRH सेवराहरूले प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा आवश्यकतराहरू पयूररा िछ्य न्ख रनी सयुवनवचित 
िनदे उतृ्ष् तररकरा रनेको ती सेवराहरूकरा ववकरासको प्ते्क िरणमरा समयुदरायलराई संलग् िरराउनयु हो; 
त्सपवछ मरात्र मरावनसहरूले उनीहरूकरा आवश्यकतरा र मरािहरू अनयुरूप ववशेष रूपमरा अनयुकयू ल िररएकरा 
सेवराहरूबराट लरार वलने छन्ख र त्सपवछ मरात्र वतनीहरूलराई ती सेवराहरूको रववष्यमरा दरावी हने छ। 

116 सबवैजनराको लरावि प्िवत— यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य र अवधकरारहरू बढराउनयुहोस्ख: Guttmacher–Lancet आयोिको ररपोट्य िनयु्यहोस्ख The Lancet, मे ९, २०१८),   
https://www.thelancet.com/commissions/sexual-and-reproductive-health-and-rights.
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तिसृ्ि SRH सेिाहरूको योजना बनाउँदा तिशेष जनसङ््ाहरूका लातग 
गररने केहवी तिचारहरू के-के हुन्?

वकशोर-वकशोरी, अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्त, अवववरावहत र वववरावहत मवहलरा र पयुरुष, वृधि, यौन करामदरार र ग्रराहक, 
समवलङ्गी मवहलरा, समवलङ्गी पयुरूष, तेस्ोवलङ्गी, अन्तरवलङ्गी, समवलङ्गी, अन्तरवलङ्गी र अवलङ्गी (LGBTQIA) 
व्यम्क्तहरू, पयूव्य-योधिराहरू, एकीकृत कम्यिरारी र नशरालयु औषवधको सयुई वलने प्योिकतरा्यहरू जस्तरा प्रायः 
अवधकरारहीन जनसङ्ख ्राहरू सवहत ववपवतिबराट प्रराववत सबवै जनसङ्ख ्राहरूकरा लरावि SRH सेवराहरू 
पहँियोग्य हनयुपछ्य । यो लेिरावित्रले ववशेष जनसङ्ख ्राहरूकरा लरावि केही ववशेष वविरारहरू प्दश्यन िछ्य ।

तकशोर-
तकशोरवीहरू

मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा वकशोर-वकशोरीहरूले यौन 
वहंसरा, दयुव्य्यवहरार र शोषण, अवनम्छित िररा्यव्थराहरू र असयुरवक्त िर्यपतनको 
बढ्खदो जोम्िमहरूको सरामनरा िछ्य न्ख। िर्यवनरोधहरू अनयुरोध िरेकरा वकशोर-
वकशोरीहरूलराई आपतकरालीन िर्यवनरोध (EC) सवहत, उमेर वरा ववैवरावहक म््थवत 
जे-जस्तो रएपवन, िर्यवनरोध सेवराहरूको पयूण्य दरायररा प्राति िनदे अवधकरार छ रने् 
बरारे स्रास्थ्यकमथीहरू सिेत हनयुपछ्य । स्वैम्छिक िर्यवनरोधको लरावि सयुववधरा्थलमरा 
आउने वकशोर-वकशोरीहरूलराई STI लक्णहरू र HIV बरारे सोधनपछ्य  र STI 
म्लिवनकहरूमरा आउनेसँि स्वैम्छिक िर्यवनरोध बरारे छलिल िनयु्यपछ्य ।

यौन काय्नमा संलग् 
भएका व्यच्क्तहरू

यौन कराय्यमरा संलग् रएकरा व्यम्क्तहरूमरा पवन यौन कराय्यमरा संलग् नरएकरा उनीहरूकरा 
यौन सराथीलराई जस्तवै समरान SRH आवश्यकतराहरू हन्छन्ख रने् कयु ररामरा सिेत रहन 
महत्त्वपयूण्य हन्छ। िर्यवनरोधकरा वववधहरू, सयुरवक्त यौन र STI/HIV संरक्ण र पयुरुष 
र मवहलरा कण्डम र लयुवब्केन्हरूको उवित प्योिबरारे वनददेशनहरू उपलब्ध रएको 
बरारेमरा छलिल र पररामश्यमराि्य त उनीहरूकरा आवश्यकतराहरू सबिोधन िररन्छ रनी 
सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। सेवरा प्दरायकहरूले HIV र अन् STIs पवन परीक्ण 
िनयु्यपछ्य , पयरा्यति मरात्ररामरा कण्डम र लयुवब्केन्हरू प्वधि्यन िनयु्यपछ्य  र उपलब्ध िरराउनयुपछ्य , 
सेवराग्रराहूको प्राथवमकतराको वववध वनधरा्यररत िनयु्यपछ्य  र EC उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

अपाङ्िा भएका 
व्यच्क्तहरू

अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरूकरा अनेकौ ं SRH आवश्यकतराहरूलराई कवहलेकराही ँ
आपतकरालीन प्सङ्गहरूमरा SRH कराय्यक्रममराि्य त बयुवझन्छ र सबिोधन िररन्छ। 
अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरूकरा SRH आवश्यकतराहरू, उनीहरूकरा पररवरार वनयोजन 
अवरप्रायहरू, आपतकरालीन अव्थराहरूमरा यौन वहंसराको बढ्खदो जोम्िम र स्वैम्छिक 
िर्यवनरोधक सेवराहरूमरा पहँि िनदे कयु ररालराई बयुझ्नपछ्य  र ववसृ्तत SRH कराय्यक्रमवरत्र 
मयु् वविरारधराररामरा ल्राउनयुपछ्य ।

LGBTQIA
व्यच्क्तहरू

पक्पराती करानयुन, मनोवृवति र अभ्रासहरूले प्रायः  स्रास्थ्यमरा असमरानतरा उत्पन् िछ्य न्ख 
र LGBTQIA व्यम्क्तहरूको ियुणस्तरीय SRH सेवराहरूमरा पहँि िनदे क्मतरालराई 
जोम्िममरा पराछ्य न्ख। SRH स्यराहरारले व्यम्क्तको पवहिरानरन्रा उनीहरूको व्यवहरारबराट 
वनधरा्यरण िररएकरा वववशष् आवश्यकतराहरूमरा केम््रित िनयु्यपछ्य । िर्यवनरोधक 
सेवराहरू उपलब्ध िरराउँदरा, LGBTQIA व्यम्क्तहरूले स्यराहरार िोजे् क्रममरा सरामनरा 
िन्य सके् ववशेष बराधराहरूको बरारेमरा सिेत रई प्दरायकहरूले सम्मरानजनक र िवैर-
आलोिनरात्मक मनोवृवति अपनराउनयुपछ्य  र यो जनसङ्ख ्राको लरावि वववशष् हन सके् 
कयु नवै पवन सरोकरारलराई सबिोधन िनदे प्यरास िनयु्यपछ्य ।
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सर्ानवीय िर्ा अन्तरा्नतट्रि य सरोकारिालाहरूलाई तिसृ्ि SRH सेिाहरूको 
िेतलभरवीको लातग योजना बनाउन सहायिा गदा्न, के-कस्ा पषिहरूमा तिचार 
गन्न आिश्यक हुनछ?

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा ववसृ्तत, उच् ियुणस्तरकरा SRH सेवराहरू उपलब्ध िरराउनकरा लरावि बह-के्त्रीय, 
एकीकृत पधिवत आवश्यक पछ्य । सयुरक्रा, स्रास्थ्य, पोषण र वशक्रा सराथसराथवै परानी, स्छितरा तथरा सरसिराइ र 
सरामयुदरावयक सेवराकरा सबवै कराय्यकतरा्यहरूले सेवराहरूको योजनरा बनराउन र िेवलरर िन्यमरा रयूवमकरा वनवरा्यह िछ्य न्ख। 
तसथ्य, योजनरा बनराउँदरा वनम्न कयु रराहरूकरा बरारेमरा वविरार िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ:

 ⊲ वनण्ययकतरा्यहरू र करायरा्यन्वयन सराझेदराहरूबीिको सञ्रार
 ⊲ पयरा्यति ववति व्यव्थरा
 ⊲ प्ररावकरारी समन्वयन
 ⊲ आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलराको व्यव्थरापन
 ⊲ मरानव संसराधन व्यव्थरापन
 ⊲ वनरीक्ण र मयूल्राङ्कन
 ⊲ प्रराववत समयुदरायमरा जरानकरारी सराझरा िनदे, प्वतवक्रयरा जनराउने र उतिरदरायी ठहरराउने प्णराली
 ⊲ मरानवतरावरादी सराझेदरारहरूकरा लरावि वनकरास रणनीवत

तिसृ्ि SRH सेिाहरूको योजना बनाउन कतहले सयुरु गनयु्नपछ्न ?

सभिव रएसम्म वछटो स्रास्थ्य के्त्र/समयूह सराझेदराहरूकरा सराथसराथवै प्रराववत मवहलरा, वकशोर-वकशोरी र 
पयुरुषहरूसँि वमलेर ववसृ्तत SRH  वक्रयराकलरापहरूको एकीकरणको योजनरा बनराउन सयुरु िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। 
यसमरा कमी, सिलतराहरू र सयुधरारकरा लरावि अवसरहरू पवहिरान िन्यकरा लरावि प्रारम्भिक प्वतवक्रयराको बरारेमरा 
इनपयुट/प्वतवक्रयरा प्राति िनदे कराय्यहरू पद्यछन्ख। ववसृ्तत SRH सेवराहरूको िेवलररीको योजनरा बनराउँदरा, SRH 
करा लरावि MISP को ररािको रूपमरा ्थरानमरा रराम्िने प्राथवमकतराकरा सेवराहरू दीघ्यकरालीन ववपदको अव्थरा, 
पयुनः  प्राम्ति र पयुनवन्यमरा्यणको अववधरर अन् ववसृ्तत SRH सेवराहरू र कराय्यक्रममरा आधराररत हनयुपछ्य , वनरन्तरतरा 
हनयुपछ्य , ियुणस्तरमरा सयुधरार र ववस्तराररत हनयुपछ्य ।
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तिसृ्ि SRH सेिाहरूको योजना कसरवी बनाउनयुपछ्न ?

ररावष्ट्र य सरोकरारवरालरा, ररावष्ट्र य तथरा अन्तररा्यवष्ट्र य सराझेदरारहरू, प्रान्तीय, के्त्रीय वरा ्थरानीय तहकरा सबिम्न्त 
सराझेदरारहरू र प्रराववत जनसङ्ख ्राबीि सहररािी योजनरा प्वक्रयरामराि्य त ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनरा 
बनराउनयुपछ्य ।117 सहररािी योजनरा प्वक्रयराको उदे्श्य रनेको ववसृ्तत SRH कराय्यक्रमलराई ववसृ्तत SRH को सरामयूवहक 
कराय्य योजनरामराि्य त स्रास्थ्य प्णराली पयुनवन्यमरा्यणकरा प्यरासहरूमरा समरावहत िनयु्य हो। सहररािी योजनरा प्वक्रयराको 
ररािको रूपमरा, प्मयुि सरोकरारवरालराहरूले वनम्न कराय्यहरू िनयु्यपछ्य :

1. प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूबीि SRH करा लरावि MISP करायरा्यन्वयनको म््थवत र SRH को म््थवत सवहत 
वत्यमरान अव्थराको मयूल्राङ्कन िनदे।

2. यो जरानकरारीको आधरारमरा र स्रास्थ्य प्णरालीकरा मयूल िण्डहरूलराई प्रारुपको रूपमरा प्योि िरेर (थप 
जरानकरारी तल हेनयु्यहोस्ख), प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरारमरा ववस्तरारण र एकीकरणकरा लरावि SRH सेवराकरा 
आवश्यकतरा र अवसरहरू पवहिरान िनदे।

3. कमी र अवसरहरू हने समयूहको रूपमरा रहेकरा वक्रयराकलराप र हस्तके्पहरूको सन्र्य वलएर, योजनरा 
बनराउने प्राथवमकतराहरू पवहिरान िरी वतनीहरूकरा बरारेमरा वनण्यय िनदे। ववसृ्तत SRH सेवराहरू प्राति िनदे 
प्राथवमकतराहरूमरा SRH करा लरावि MISP करा ववद्मरान सेवराहरू बढराउने र सबल बनराउने सराथसराथवै SRH 
करा लरावि MISP रन्रा बरावहर पनदे SRH सेवराहरू समरावेश िनदे वरा सबल बनराउने कराय्यहरू समरावेश हन 
सकछन्ख।

117 यो सहररािी योजनरा प्वक्रयरा करायरा्यम्न्वत िनदे टयुलवकट IAWG प्वशक्ण सराझेदरारी पहलद्राररा ववकरास अन्ति्यत छ: “यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्यलराई स्रास्थ्य प्णराली 
पयुनवन्यमरा्यणमरा समरावहत िनदे: ववपद अव्थराहरूमरा यौन तथरा प्जननकरा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) बराट ववसृ्तत यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य 
कराय्यक्रममरा ्थरानरान्तर िन्यकरा लरावि सहररािी योजनरालराई उते्परक िनदे कराय्यशरालरा टयुलवकट।” 
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4. वनम्न कराय्यहरू िन्यकरा लरावि ववसृ्तत SRH सेवराहरूको सरामयूवहक कराय्य योजनरा ववकरास िनदे:

 • ववद्मरान SRH करायरा्यन्वयन सबल बनराई वनमरा्यण िन्य;
 • सेवराकरा कमी र ियुनौतीहरू सबिोधन िन्य;
 • कराय्यक्रमहरूकरा लरावि सहरायतरा र ववति व्यव्थरा सवञ्त िन्यकरा लरावि समथ्यन उपकरणको 
रूपमरा प्योि िनदे; र

 • सम्यूण्य प्जनन, मरातृत्व, नवजरात वशशयु, बच्रा र वकशोर-वकशोरी स्रास्थ्य कराय्यक्रमको समीक्रामरा 
प्वतवक्रयरा जनराउने।

प्वतवक्रयरा वदने क्रममरा प्रारम्भिक योजनरा बनराउन सयुरु िरे तरापवन, SRH करा लरावि MISP सयूिकहरू पयूररा हनरा 
सराथ जवत सक्ो  वछटो र मरानवतरावरादी अपीलहरूको प्वक्रयरा िदरा्य र एजेन्ीहरूले दीघ्यकरालीन योजनरा बनराउने 
प्वक्रयराहरू सयुरु िदरा्य यो औपिराररक सहररािी प्वक्रयरा सयुरु िरेको हनयुपछ्य । वढलराइहरू पन्छराउन र वनरन्तरतरा 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि, ववसृ्तत सेवरा तत्त्वहरूलराई मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरा योजनरा जस्तरा ररावष्ट्र य दीघ्यकरालीन ववति 
व्यव्थरा र योजनरा प्वक्रयराहरूमरा समरावहत िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। तिसृ्ि SRH काय्नरिमहरूको काया्नन्वयनले 
SRH का लातग MISP सेिाहरूको उपलब्धिामा नकारात्मक रूपमा प्रभाि पान्न हँुदैन भने्न कयु रालाई 
ध्यानमा राख्न महत्त्वपूण्न हुनछ; यसको तिपरवीि, यसलाई सयुधार गरेर तिनवीहरूमा तिस्ार गनयु्नपछ्न । 

WHO स्ास्थ्य प्रणालवीका मूल खण्हरू अन्तग्नि कयु न-कयु न कयु राहरूको 
मूल्ाङ्कन गन्न र योजना बनाउनयु हुनयुपछ्न ?

1. सेिा िेतलभरवी

पररवरार वनयोजन म्लिवनक, STI बवहरङ्ग कक् वरा केम््रित वकशोर-वकशोरी मवैत्रीपयूण्य SRH सेवराहरू जस्तरा 
ववसृ्तत SRH सेवराहरू िेवलरर िनदे सभिराववत नयरँा र ववद्मरान के्त्रहरू पवहिरान िन्यकरा लरावि ररावष्ट्र य र ्थरानीय 
अवधकरारीहरू, प्रराववत समयुदराय र उपययुक्त हँदरा, वशववर व्यव्थरापन ववज्हरूसँि सँि सहकराय्य िनयु्यहोस्ख। 
उपययुक्त के्त्रहरू ियन िदरा्य, वनम्न तत्त्वहरू (अन्करा बीिमरा) करा बरारेमरा वविरार िनयु्यहोस्ख:

 ⊲ वसिराररसहरूकरा लरावि सञ्रार तथरा यरातरायरातको सभिराव्यतरा
 ⊲ ववद्मरान स्रास्थ्य सयुववधरा्थल, SRH सेवरा र अन् स्रास्थ्य सेवराहरूको सङ्ख ्रा, प्करार, ियुणस्तर र 
त्हरँासम्मको दयू री

 ⊲ प्रराववत जनसङ्ख ्रा र लवक्त समयूह सवहत सबवै ववववधतरामरा सम्यूरण सभिराववत प्योिकतरा्यहरूसम्म 
उपलब्धतरा

 ⊲ अन् सेवराहरू र एकमरात्र सेवरासँिको सभिराववत एकीकरण
 ⊲ प्योिको वबन्दमरा सराथसराथवै घर र सेवरा िेवलररी हने वबन्दसम्म जरँादराको सयुरक्रा

2. स्िास्र््य कार्यबले

ववसृ्तत SRH सेवराहरू सयुरु िन्य, कम्यिरारीलराई प्वशक्ण वदने वरा पयुनः  प्वशक्ण वदने योजनराहरू ्थरापनरा िन्य 
र सहरायक वनरीक्ण सयुवनवचित िन्यकरा लातग कम्नचारवीको षिमिा मूल्ाङ्कन गनयु्नहोस्। कम्यिरारीको क्मतरा 
वनरीक्णरात्मक वक्रयराकलरापहरू (उदराहरण, वनरीक्ण जरँािसयूिीहरू, प्त्क् अवलोकन, सेवराग्रराही बरावहर 
वनस्कनेसबिन्ी अन्तवरा्यतरा्यहरू) बराट वरा ज्रान तथरा सीपहरूको औपिराररक जरँािबराट मरापन िन्य सवकन्छ। 
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कम्नचारवीको प्रतशषिण िा पयुनः  प्रतशषिणको योजना बनाउँदा ररावष्ट्र य अवधकरारी, शवैवक्क सं्थरा र प्वशक्ण 
सं्थराहरूसँि कराम िनयु्यहोस्ख र ववद्मरान कराय्यक्रमलराई वविरारमरा रराखनहोस्ख। सभिव हँदरा, अन्तर-सेवरा कम्यिरारीवबनरा 
स्रास्थ्य सयुववधराहरू नछोि्खनकरा लरावि ररावष्ट्र य प्वशक्कहरू प्योि िनयु्यहोस्ख र सरावधरानीपयूव्यक प्वशक्ण सत्रहरूको 
योजनरा बनराउनयुहोस्ख। वबररामीकरा अवधकरारहरू र सम्मरानजनक, वनष्पक्, उवित स्यराहरारको प्रावधरानकरा ववषयमरा 
स्रास्थ्यकमथीहरूलराई प्वशक्ण वदन महत्त्वपयूण्य हन्छ र प्वशक्ण, प्वशक्णकरा तरावलकराहरू र/वरा सहरायक 
वनरीक्णमरा सम्म्मवलत िररनयुपछ्य ।

अध्ययन िररएकरा सीपहरू अभ्रास िन्यकरा लरावि सहरायक वनरीक्ण, संरक्ण कराय्यक्रम र अवसरहरू जस्तरा 
प्रतशषिणभन्ा बातहरका जारवी षिमिा तिकास अिसरहरूका बारेमा तिचार गनयु्नहोस्।

प्मराणमरा आधराररत उतृ्ष् अभ्रासहरूको अनयुसरार ियुणस्तर सेवरा िेवलररी समथ्यन िन्यकरा लरावि प्रोटोकल र 
रोजगार सहायिाहरू उपलब्ध गराउनयुहोस्। उदराहरणकरा लरावि iawg.net/resource/job-aids-health-
care-providers-humanitarian-settings/ मरा हेनयु्यहोस्ख।

3. स्िास्र््य सूचना प्रणालवी

SRH करा लरावि MISP रन्रा अिरावि जरान र ववसृ्तत SRH सेवरा िेवलररीको योजनरा बनराउन सयुरु िन्यकरा लरावि, 
SRH कराय्यक्रम व्यव्थरापकहरूले स्रास्थ्य के्त्र/समयूहकरा सराझेदरारहरूको नवजकको सहकराय्यमरा  ववद्मरान 
जरानकरारी सङ्कलन िनयु्यपछ्य  वरा यस्तो कराय्यक्रम विजराइन िन्यमरा सहरायतरा िनदे वकवसमको िराटरा अनयुमरान िनयु्यपछ्य ।

ववसृ्तत SRH को योजनरा बनराउनमरा सहरायतरा िनदे जरानकरारीकरा उदराहरणहरूमरा वनम्न कयु रराहरू समरावेश छन्ख:

 ⊲ मरानकीकृत स्यराहरारको लरावि स्रास्थ्य नीवत तथरा प्ोटोकल मन्त्ररालय (उदराहरण, सयुरवक्त िर्यपतन 
स्यराहरार वररपररको STI वसन्ट्र ोवमक व्यव्थरापन, पररवरार वनयोजन प्ोटोकलहरू र करानयुन तथरा 
वनयमहरू)।

 ⊲ SRH करा लरावि MISP सेवराकरा सयूिकहरू जयुन वनरीक्ण र मयूल्राङ्कन िररन्छ। SRH करा लरावि  MISP 
तत्त्वहरू ्थरावपत छन्ख रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि पररवशष् B मरा रहेको SRH करा लरावि MISP 
जरँािसयूिी र प्वक्रयरा मयूल्राङ्कन उपकरणहरू उपयोिी हन्छन्ख।।118 आवश्यकतरा मयूल्राङ्कनहरूको 
ररािको रूपमरा िराटरा सङ्कलन िन्यकरा लरावि, द्न्द्द्राररा प्रराववत मवहलराकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्य 
मयूल्राङ्कन टयुलवकट उपयोिी हन सकछ।119

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सेवराहरू तथरा आपयूवत्य िपत िराटरा।
 ⊲ प्रराववत जनसङ्ख ्रा, प्जनन उमेरकरा मवहलराको सङ्ख ्रा, यौनवक्रयरामरा सवक्रय पयुरुष, असभ् 
जन्मदर, उमेर र यौन वववशष् मृत्युसबिन्ी िराटरा, नवजरात वशशयुको मृत्युदर र मरातृत्व मृत्युदरकरा 
बरारेमरा सङ्कलन िररएकरा SRH जनसरावङ्ख ्कीय जरानकरारी।

 ⊲ STI र HIV व्यरापकतरा,  िर्यवनरोधक व्यरापकतरा र प्राथवमकतरा वदइएकरा वववधहरू, असयुरवक्त 
िर्यपतनको व्यरापकतरा र SRH बरारे ज्रान, मनोवृवति र प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा व्यवहरारहरू।

118 118 IAWG. (२०१७). MISP प्वक्रयरा मयूल्राङ्कन उपकरणहरू। www.iawg.net/resource/misp-process-evaluation-tools-2017 बराट पयुनः  प्राति 
िररएको।
119 प्जनन स्रास्थ्य विवरजन, पयुररानो रोि रोकथराम तथरा स्रास्थ्य समृम्धिको लरावि ररावष्ट्र य के्रि, स्रास्थ्य समृम्धिको लरावि वनयरामक के्रि, रोि वनयन्त्रण तथरा रोकथराम 
के्रि र स्रास्थ्य तथरा मरानव सेवरा ववरराि। (२००७). द्न्द्द्राररा प्रराववत मवहलराकरा लरावि प्जनन स्रास्थ्य मयूल्राङ्कन टयुलवकट। अट्खलरान्रा, GA। : https://www.unscn.
org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf बराट पयुनः  प्राति िररएको।

http://iawg.net/resource/job-aids-health-care-providers-humanitarian-settings/
http://iawg.net/resource/job-aids-health-care-providers-humanitarian-settings/
http://www.iawg.net/resource/misp-process-evaluation-tools-2017
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
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बङ्लादेशको रोतहङ्ग्या मानििािादवी प्रतितरियामा तिसृ्ि SRH 
सेिाहरूलाई प्रार्तमक स्ास्थ्य स्ाहारमा समातहि गनने

आवश्यकतराहरूको मयूल्राङ्कन ध्ववन नमयूनराको सहरायतरामरा िररएको वथयो, जसले योजनरा र 
कराय्यक्रम बनराउने कराय्यमरा मराि्यदश्यन िन्यकरा लरावि वरास्तववक समय िराटरा र प्मराणको ववशे्षणकरा 
लरावि अनयुमवत वदन्छ।120 यद्वप, ववसृ्तत SRH स्यराहरारलराई समरावहत िनदे मयु् ियुनौतीहरूमधे्य 
एक ववति व्यव्थरासँि सबिम्न्त वथयो। ववति व्यव्थरा छोटो, संययुक्त-प्वतवक्रयरा िक्रहरूकरा 
लरावि वथयो, जसले दीघ्यकरालीन योजनरा कवठन बनरायो र सेवरा वितरा्य हने जोम्िम उच् बनरायो। 
यसले जवत सक्ो वछटो दीघ्यकरालीन ववति व्यव्थरा स्ोतहरू पवहिरान िन्यलराई लक्ष्य बनराउने 
आवश्यकतरालराई  हराइलराइट िछ्य ।

4. तचतकत्सा सामग्वीहरू

अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य (IARH) वकटहरूलराई पयुनः  आपयूतथी वकटहरूको रूपमरा अवरपे्त 
िररँदवैन र दीघ्यकरालीन समयसम्म प्योि िररएमरा, आवश्यक नरएकरा वस्तयु र औषवधहरू सञ्य हन सकछन्ख। 
मरानक पयूव्य-प्राक िररएकरा वकटहरूमरा औषवध र विवकत्सरा यन्त्रहरू आपयूवत्य िनदे कराय्य आपतकरालीन अव्थराको 
प्रारभिमरा सयुववधराजनक रए तरापवन, वववशष् ्थरानीय आवश्यकतराहरूलराई जवत सक्ो वछटो मयूल्राङ्कन िनयु्यपछ्य  
र सोही अनयुसरार अवतररक्त आपयूवत्यहरू अि्यर िररनयुपद्यछ। यसले SRH कराय्यक्रम र ररावष्ट्र य आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलराको 
वनरन्तरतरालराई सयुवनवचित िन्य, अनरावश्यक िि्यहरू कम िन्य र ववशेष आपयूवत्यहरूको अरराव हन नवदन सराथसराथवै 
सरामरान्तयरा वववशष् प्शङ्गमरा प्योि निररएकरा अन्करा अपव्यरापी हटराउन मद्त पयुरयराउने छ।

आधराररयूत सेवराहरू ्थरावपत िररसकेपवछ, SRH करा आवश्यकतराहरू मयूल्राङ्कन िन्यकरा लरावि SRH संयोजक र 
अन् स्रास्थ्य सराझेदरारहरूसँि कराम िनयु्यहोस्ख र कराय्यक्रमलराई म््थर र ववस्तरार िन्य सवकन्छ रनी सयुवनवचित िन्यकरा 
लरावि थोक औषवध, उपकरणहरू र यी वस्तयुहरूको उपरोिमरा आधराररत उपकरण पयुनः  अि्यर िनदे प्यरास 
िनयु्यहोस्ख। यो पररवत्यन बनराउनकरा लरावि, SRH संयोजकले वनम्न कराय्यहरू िनयु्यपछ्य :

 ⊲ संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA), WHO, संययुक्त रराष्ट्र  बराल कोष (UNICEF) र अन् 
स्रास्थ्य आपयूवत्य सराझेदरारहरूसँिको सहकराय्यमरा जवत सक्ो वछटो विवकत्सरा आपयूवत्यकरा लोवजम्स्टक्स 
व्यव्थरापन सयूिनरा प्णराली सबल बनराउने वरा ववकरास िनदे;

 ⊲ उपरोि, सेवरा र जनसरावङ्ख ्कीय िराटराको आधरारमरा SRH आपयूवत्यहरूको प्योि अनयुमरान लिराउने 
र पयूवरा्यनयुमरान लिराउने; जनसङ्ख ्राकरा पररवत्यनशील SRH आवश्यकतराहरू र यसले कसरी आपयूवत्य 
आवश्यकतराहरूमरा प्रराव परान्य सकछ रने् कयु रराको मयूल्राङ्कन िनदे; र

 ⊲ आपयूवत्य योजनरामरा आधराररत आवश्यकतरा अनयुसरार आपयूवत्यहरू पयुनः  अि्यर िनदे; यो IARH वकटहरू र 
थोक वस्तयुको िररदको वमश्रण हन सकछ।

ववसृ्तत SRH सेवराहरूकरा लरावि आपयूवत्यहरू अि्यर िदरा्य, SRH सेवराहरूमरा अवरोधरवहत पहँि सयुवनवचित िन्य र 
बह स्रास्थ्य आपयूवत्य शृङ्ख िलरा वसज्यनरा निन्यकरा लरावि स्रास्थ्य अवधकरारीहरू र स्रास्थ्य तथरा लोवजम्स्टक्स के्त्र/
समयूहको सराथमरा SRH सरामग्री व्यव्थरापनलराई समन्वय िनयु्यहोस्ख।

120 सराइट भ्मण िलो अप, मवहलरा शरणराथथी आयोि, नोरेबिर २०१८।
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ररावष्ट्र य आपयूवत्य शृङ्ख िलरालराई सबल बनराउने केही सयुझरावहरूमरा वनम्न कयु रराहरू समरावेश हन्छन्ख:

 ⊲ आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलरा व्यव्थरापन र विवकत्सरा लोवजम्स्टक्समरा प्वशवक्त कम्यिरारी वनययुक्त िनयु्यहोस्ख।
 ⊲ आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलरा व्यव्थरापनमरा ववद्मरान कम्यिरारीको क्मतरा ववकरास िनयु्यहोस्ख।
 ⊲ लोवजम्स्टक्स समयूहसँिको नवजकको सराझेदरारीमरा स्रास्थ्य समयूह अन्ति्यत एक स्रास्थ्य-लोवजम्स्टक्स 
समन्वय उप-समयूह ्थरापनरा िनयु्यहोस्ख।

 ⊲ SRH सरामग्रीहरूको मरावसक उपरोि र उपयोि अनयुमरान लिराउनयुहोस्ख।
 ⊲ ववद्मरान (यवद कयु नवै ववद्मरान रएमरा) ररावष्ट्र य लोवजम्स्टक्स व्यव्थरापन सयूिनरा प्णराली वसज्यनरा िनदे वरा 
सयुदृढ बनराउने कराय्यमरा सहरायतरा िनयु्यहोस्ख।

 ⊲ विवकत्सरा आपयूवत्य च्रानलहरूको पवहिरान िनयु्यहोस्ख। यवद ्थरानीय आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलरा अपयरा्यति रएमरा 
(उदराहरण, ियुणस्तर मरानकहरू पयुवष् िन्य नसके्), पररवित ववश्वव्यरापी आपयूवत्यकतरा्यहरू मराि्य त वरा 
UNFPA (िररद सेवरा शरािरा121 मराि्य त), UNICEF वरा WHO को सहरायतरामरा SRH सरामग्रीहरू प्राति 
िनयु्यहोस्ख, जसले उच् ियुणस्तरकरा SRH आपयूवत्यहरूको थोक पररमराणहरू कम मयूल्मरा िररद िन्य 
सहज बनराउन सकछन्ख।

 ⊲ पररवित आपयूवत्य लराइनहरू मराि्य त समयमवै अि्यरहरू पयुरयराउनयुहोस्ख।
 ⊲ सभिव रएसम्म लवक्त जनसङ्ख ्राको नवजक आपयूवत्यहरू रण्डरार िनयु्यहोस्ख।

ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनरा बनराउँदरा दीघ्यकरालीन विवकत्सरा आपयूतथी शृ्रङ्ख िलरा प्योि िनयु्यको 
र सयुदृढ बनराउनयुको महत्त्वलराई सधवै ँध्यरानमरा रराखनहोस्ख। थप जरानकरारी र मराि्यदश्यनकरा लरावि, यो 
प्कराशनको एकराइ ९ र २०१८ अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल (IAFM) को अध्यराय 4 मरा हेनयु्यहोस्ख।

5.तित्त व्यिसर्ा

उच् ियुणस्तरको वहनीय ववसृ्तत SRH स्यराहरारमरा जरारी पहँि सयुवनवचित िन्यकरा लरावि, ववपद अव्थरामरा प्रारम्भिक 
प्वतवक्रयरा जनराउने बेलरामरा दीघ्यकरालीन ववति व्यव्थराकरा प्वक्रयराहरू वविरार िररनयुपछ्य । ववसृ्तत SRH स्यराहरार 
करायम रराख्करा लरावि रराम्ो स्रास्थ्य ववति व्यव्थरा प्णराली महत्त्वपयूण्य हन्छ।122,123 वववरन् ववति व्यव्थराकरा 
ववकल्पहरूमरा वनम्न पद्यछन्ख तर यवतमरा मरात्र सीवमत छवै न:

 ⊲ सरामयुदरावयक ववति व्यव्थरा र समयुदरायमरा आधराररत स्रास्थ्य बीमरा
 ⊲ प्वतबम्न्त र अप्वतबम्न्त नित ्थरानरान्तरणहरू
 ⊲ व्यम्क्तित रयुक्तरानी वरा प्योिकतरा्य शयुल्कहरू
 ⊲ नवतजराहरूमरा आधराररत ववति व्यव्थरा
 ⊲ सेवराग्रराहीहरूकरा लरावि रौिर सम्सििीहरू र स्रास्थ्य स्यराहरार करामदरारहरूकरा लरावि प्वतपयूवत्यहरू
 ⊲ सरामरावजक बजरारीकरण र मतरावधकरार

121 www.unfpaprocurement.org.
122 Kutzin J., Witter S., Jowett M., Bayarsaikhan D. एक ररावष्ट्र य स्रास्थ्य ववति व्यव्थरा रणनीवत: एक सन्र्य मराि्यदश्यक ववकरास िनदे। वजनीररा: ववश्व स्रास्थ्य 
संिठन; २०१७. (स्रास्थ्य ववति व्यव्थरा मराि्यदश्यन नं ३) अनयुमवतपत्र: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, पहँि िररएको: https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/254757/9789241512107-eng.pdf?sequence=1
123 द्न्द् पवछकरा पररम््थवतहरूमरा स्रास्थ्य ववति व्यव्थरा – एक मयुवद्त समीक्रा, (ReBUILD Consortium, २०११), https://rebuildconsortium.com/
media/1124/health-financing-in-post-conflict-settings-a-literature-review.pdf.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254757/9789241512107-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254757/9789241512107-eng.pdf?sequence=1
https://rebuildconsortium.com/media/1124/health-financing-in-post-conflict-settings-a-literature-review.pdf
https://rebuildconsortium.com/media/1124/health-financing-in-post-conflict-settings-a-literature-review.pdf
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UNHCR का स्ास्थ्य तित्त व्यिसर्ा प्रयासहरू
 ⊲ UNHCR ले शरणराथथी पररम््थवतहरूमरा स्रास्थ्य कराय्यक्रमहरूकरा लरावि सिल निद-आधराररत 
हस्तके्पहरू, जस्तवै मरातृत्व स्रास्थ्य स्यराहरारको लराित समरायोजन िन्यकरा लरावि वसररयराली शरणराथथी 
मवहलरालराई अल्पकरालीन निद रयुक्तरानीहरू प्स्तराव िनदे कराय्यक्रम करायरा्यन्वयन िन्य सयुरु िरेको छ।124

 ⊲ UN एजेन्ीले ववपवतिबराट प्रारराववत जनसङ्ख ्राहरूलराई आियू  वनवरास रएको रराष्ट्र को ररावष्ट्र य स्रास्थ्य 
बीमरा संरिनरामरा समरावहत िन्यमरा थप सिलतरा पराएको छ।

6. शासन प्रणालवी िर्ा नेिृत्व

स्रास्थ्य प्णरालीलराई सयुदृढ बनराउने प्यरासहरूमरा SRH समरावहत िन्यकरा लरावि नेतृत्व र शरासन प्णराली
अन्तररा्यवष्ट्र य, ररावष्ट्र य र सरामयुदरावयक तहहरूबराट सञ्रावलत िन्य सवकन्छ।

अन्तरा्नतट्रि य र रातट्रि य िहहरू: SRH र अवधकरारहरू समथ्यन निनदे वरा अन्तररा्यवष्ट्र य मरानकहरू पयूररा निनदे ववद्मरान 
नीवत, मराि्यवनददेशन र प्ोटोकलहरू पवहिरान िरेर, अन्तररा्यवष्ट्र य कराय्यकतरा्यहरूले अत्रावधक SRH सँि सबिम्न्त 
वबमरारी र मृत्युदर सबिोधन िन्य स्रास्थ्य प्णरालीहरूलराई सयुदृढ बनराउने योजनरा करायरा्यन्वयन िन्यकरा लरावि ररावष्ट्र य 
नेतृत्वलराई वकरालत र समथ्यन िन्य सकछन्ख।

सामयुदातयक िह: समयुदरायहरूले आफनरा अवधकरारहरू बयुझ्नपछ्य  र मराि वसज्यनरा िनदे र उतिरदरावयत्व लराियू िनदे 
SRH सेवराहरूको विजराइन र करायरा्यन्वयनमरा सहररािी हनयुपछ्य  (उदराहरण, उजयुरी दतरा्य िनदे र उपिरार िोजे्)। 
उनीहरूलराई यी प्यरासहरू समथ्यन िन्य आवश्यक संसराधनहरू प्दरान िररनयुपछ्य ।

एकाइ 7: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲ ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा सबवै सदस्यहरूकरा लरावि ववसृ्तत SRH सेवराहरूको प्रावधरानमरा 
रएको अन्तरले वबमरारी र मृत्युदर बढराउने छ।

 ⊲ मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिबराट स्रास्थ्य के्त्र/समयूहकरा सराझेदराहरू सराथसराथवै प्रराववत मवहलरा, 
वकशोर-वकशोरी र पयुरुषहरूसँि वमलेर ववसृ्तत SRH वक्रयराकलरापहरूको एकीकरणको योजनरा 
बनराउन सयुरु िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ।

 ⊲ ववसृ्तत SRH कराय्यक्रमको करायरा्यन्वयनले SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको उपलब्धतरामरा 
नकराररात्मक रूपमरा प्रराव परान्य हँदवैन; यसको ववपरीत, यसलराई सयुधरार िरेर वतनीहरूमरा ववस्तरार 
िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ SRH करा लरावि MISP सेवराहरूकरा सराथवै, ववसृ्तत SRH सेवराहरू वकशोर-वकशोरी, अपराङ्गतरा 
रएकरा व्यम्क्तहरू, अवववरावहत र वववरावहत मवहलरा र पयुरुष, वृधि, यौनकमथी र सेवराग्रराही, LGBTQIA 
व्यम्क्तहरू, पयूव्य-योधिराहरू, एकीकृत कम्यिरारी र नशरालयु औषधीको सयुई वलने सवहत सबवै ववपवतिबराट 
प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूकरा लरावि पहँियोग्य हनयुपछ्य ।

 ⊲ SRH लराई SRH आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलरा व्यव्थरापन सयुदृढ बनराउने बेलरामरा सवहत जनस्रास्थ्य 
प्राकेजहरूमरा समरावहत िररएको र अन् सेवरा के्त्रहरूमरा सबिधि िररएको हनयुपछ्य ।

 ⊲ ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनरा बनराउँदरा, प्रारुपको रूपमरा WHO स्रास्थ्य प्णरालीकरा छवटरा 
मयूल िण्ड प्योि िनयु्यहोस्ख: सेवरा िेवलररी, स्रास्थ्य कराय्यबल, स्रास्थ्य सयूिनरा प्णराली, आपयूवत्यहरू र 
विवकत्सरा सरामग्रीहरू, ववति व्यव्थरा र शरासन प्णराली तथरा नेतृत्व।

124 शरणराथथी पररम््थवतहरूमरा स्रास्थ्य कराय्यक्रमहरूकरा लरावि निद-आधराररत हस्तके्पहरू: समीक्रा, (UNHCR, २०१५), https://www.unhcr.org/568bce619.
pdf.

https://www.unhcr.org/568bce619.pdf
https://www.unhcr.org/568bce619.pdf
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चयुनौिवी र समाधानहरू

चयुनौिवीहरू समाधानहरू

मवहलरा स्रास्थ्यकमथीहरूको 
कमी देिरा परेमरा के हन्छ

ववशेषिरी प्वतबम्न्त धरावम्यक वरा सरंासृ्कवतक मरान्तयराहरूले पयुरुष 
स्रास्थ्यकमथीहरूलराई मवहलरा वबररामीहरूको जरँाि िन्य रोकटोक िनदे 
सन्र्यमरा मवहलरा स्रास्थ्यकमथीहरू पवहिरान िरी संलग् िरराउनकरा 
लरावि प्यरासहरू िररनयुपछ्य । आपतकरालीन तत्परतरा िरणमरा मवहलरा 
स्रास्थ्यकमथीहरूलराई सभिव हँदरा संलग् िरराएर प्वशवक्त िरराउनयुहोस्ख।

यद्वप, मवहलरा कम्यिरारीको अररावकरा करारण मवहलरा र केटीहरूलराई 
स्यराहरार पहँि िन्यबराट रोक्युहँदवैन। अकको ववकल्प रनेको मवहलरा 
पररिराररकरा वरा सराथीले मवहलराहरूलराई विवकत्सरा स्यराहरार िोज्मरा 
सहरायतरा िछ्य न्ख रनी सयुवनम्छित िनयु्य हो।

ववपवतिबराट प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा 
बरारेमरा ववश्वसनीय िराटरा (उदराहरण, 
मरातृत्व, वशशयु र बराल मृत्युदर, HIV/
STI प्बलतरा र िर्यवनरोधकको 
प्योिबरारे पृष्ठरयूवम जरानकरारी)
प्राति िन्यकरा लरावि एजेन्ीले के िन्य 
सकछ?

स्रास्थ्य के्त्र/समयूहमराि्य त जरानकरारी सङ्कलन िरेर स्रास्थ्य मन्त्ररालय 
सवहत यीनकरा सदस्यहरूलराई उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । यसकरा सराथवै, 
स्रास्थ्य के्त्र/समयूह र SRH कराय्य समयूह बवैठकहरूमरा उपम््थत हने 
एजेन्ीहरू UNFPA, WHO, अन्तररा्यवष्ट्र य ववकरासको लरावि संययुक्त 
रराज् एजेन्ी (USAID), ववश्व बैंक, जनसरावङ्ख ्कीय तथरा स्रास्थ्य 
सवदेक्ण र स्रास्थ्य मन्त्ररालय जस्तरा एजेन्ीहरूबराट ववश्वसनीय 
अनलराइन िराटरा प्राति िन्य संययुक्त रूपमरा सक्म हन सक्छन्ख।

सभिव रएमरा, ववश्वसनीय अनलराइन संसराधनहरूबराट िराटरा सङ्कलन 
िनदे प्यरास िनयु्यहोस्ख वरा सहरायतराकरा लरावि प्धरान करायरा्यलयहरूमरा 
अनयुरोध िनयु्यहोस्ख र िराटरा सराझरा िररएको छ र थप व्यरापक रूपमरा 
स्रास्थ्य के्त्र/समयूहलराई उपलब्ध िरराइएको सँि तयुलनरा िररएको छ 
रनी सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख। िराटरामरा असंिवत हँदरा, कयु न िराटरा प्योि 
िररनयुपछ्य  रने् कयु ररामरा सहमवत पराउनकरा लरावि स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसँि 
छलिल िनयु्यपछ्य ।

मवैले ववसृ्तत SRH मरा SRH करा 
लरावि MISP करा सेवराहरू ववस्तरार 
िन्यकरा लरावि सहररािी योजनरा 
प्वक्रयरा कसरी सयुरु िन्य सकछयु ?

विल्ड अनयुरवले SRH करा लरावि MISP को उदे्श्य करायरा्यन्वयन िन्य 
ियुनौतीपयूण्य हन्छ रने् कयु ररा देिराएको छ। यो अन्तरलराई सबिोधन 
िन्यमरा मद्त िन्यकरा लरावि, ववपद अव्थरामरा SRH को लरावि IAWG 
प्वशक्ण सराझेदरारी पहलले SRH संयोजक र प्मयुि ररावष्ट्र य तथरा 
अन्तररा्यवष्ट्र य सरोकरारवरालराहरूलराई ववसृ्तत SRH मरा SRH करा लरावि 
MISP करा सेवराहरू ववस्तरार िनदे प्यरासहरूमरा सहरायतरा िन्यकरा लरावि 
एक कराय्यशरालरा टयुलवकट ववकरास िददै  छ। यो टयुलवकट 2020 मरा IAWG 
वेबसराइटमरा उपलब्ध हने छ।
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SRH का लातग MISP तनरवीषिणको 
जाँचसूचवी: तिसृ्ि SRH 
सेिाहरूमा पररिि्नन बनाउने
 योजना
तलको SRH करा लरावि MISP वनरीक्णको जरँािसयूिी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान वनरीक्ण 
िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

 
7. तिसृ्ि SRH सेिाहरूमा पररिि्नन बनाउने योजना

7.1 सेवरा िेवलररी छ छवै न

समयुदरायमरा SRH करा आवश्यकतराहरू पवहिरान िररयो

SRH सेवरा िेवलररीकरा लरावि उपययुक्त सराइटहरू पवहिरान िररयो

7.2 स्रास्थ्य कराय्यबल छ छवै न

कम्यिरारीको क्मतरा मयूल्राङ्कन िररयो

कम्यिरारी व्यव्थरापनकरा आवश्यकतरा र स्तरहरू पवहिरान िररयो

प्वशक्णहरू विजराइन िररएको र योजनरा बनराइयो

7.3 HIS छ छवै न

SRH जरानकरारीलराई HIS मरा समरावेश िररयो

7.4 विवकत्सरा सरामग्रीहरू छ छवै न

SRH करा सरामग्री आवश्यकतराहरू पवहिरान िररयो

SRH करा सरामग्री आपयूवत्य लराइनहरू पवहिरान िररय, समरावहत िररयो र मजबयूत बनराइयो

7.5 ववति व्यव्थरा छ छवै न

SRH ववति व्यव्थराकरा सभिरावनराहरू पवहिरान िररयो

7.6 शरासन प्णराली तथरा नेतृत्व छ छवै न

7.7 SRH सँि सबिम्न्त करानयुन, नीवत र प्ोटोकलहरू समीक्रा िररयो
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सामग्वीहरू र आपूति्नहरू
प्रार्तमक स्ास्थ्य स्ाहारमा समातहि गररएका तिसृ्ि SRH सेिाहरूको योजना बनाउन 
कयु न-कयु न आपूति्नहरू उपयोगवी हुनछन्?

यो उदे्श्यमरा यससँि सबिम्न्त वकट छवै न।
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एकाइ 7 प्रश्नोत्तरः  तिसृ्ि SRH सेिाहरूलाई जति सक्ो तछटो प्रार्तमक 
स्ास्थ्य स्ाहारमा समातहि गनने योजना

1. वनम्नमधे्य कयु न स्रास्थ्य प्णरालीको मयूल तत्त्व/मयूल िण्ड हो?

a. स्रास्थ्य सयूिनरा प्णराली
b. स्रास्थ्य कराय्यबल
c. सरामयुदरावयक सिेतनरा
d. सेवरा िेवलररी
e. a, b र d

2.. वहनीय ववसृ्तत SRH स्यराहरारमरा जरारी पहँि सयुवनवचित िन्यकरा लरावि, ववपद अव्थराको प्रारम्भिक प्वतवक्रयरामरा 
दीघ्यकरालीन ववति व्यव्थराकरा प्वक्रयराहरू वविरार िररनयुपछ्य ।

सहवी िा गलि

3. ववसृ्तत SRH सेवराहरू िेवलरर िनदे के्त्र ियन िदरा्य वनम्नमधे्य कयु न कयु ररालराई वविरार िनयु्यहँदवैन

a. ववद्रामन स्रास्थ्य सयुववधरा्थल, SRH सेवरा र अन् स्रास्थ्य सेवराहरूसम्मको दयू री
b. सबवै सभिराववत प्योिकतरा्यहरूलराई उपलब्धतरा
c. एकमरात्र SRH सेवरा हने क्मतरा
d. पररामश्यहरूको अववधमरा िोपनीयतरा र िोप्तरा
e. वसिराररसहरूकरा लरावि सञ्रारहरू र यरातरायरातको सभिराव्यतरा

4. ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनरा बनराउँदरा, तपराईंले पयूव्य-प्राक िररएकरा IARH वकटहरू अि्यर िन्य जरारी 
रराखनपछ्य ।

सहवी िा गलि

5. ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनरा बनराउनकरा लरावि कयु न जरानकरारी वरा िराटरा सङ्कलन िररनयुपछ्य ?

a. मरानकीकृत स्यराहरारकरा लरावि व्यम्क्तित सं्थराकरा प्ोटोकलहरू
b. SRH करा लरावि MISP सेवराकरा सयूिकहरू जयुन वनरीक्ण र मयूल्राङ्कन िररन्छ
c. नसनदे र सनदे रोिहरू, कयु पोषण दरहरू, आवद बरारे सरामरान् स्रास्थ्य िराटरा र तथ्राङ्कहरू
d. पयुररानो रोिको प्बलतरा र प्रराववत जनसङ्ख ्राको स्रास्थ्य ज्रान
e. मरावथकरा सबवै
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एकाइ 8: MISP का लातग SRH 
का अन्य प्रार्तमकिाहरू
सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार पहँियोग्य नरएकरा सबवै रराष्ट्र हरूमरा असयुरवक्त िर्यपतन हने िछ्य ।125  अवनम्छित 
िररा्यव्थरा र असयुरवक्त िर्यपतले लिरि ८% मरातृत्व मृत्युको अव्थरा वनम्त्राएको हँदरा सबवै मवहलरा र केटीहरूको 
जीवन बिराउनकरा लरावि सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा पहँि हन महत्त्वपयूण्य हन्छ।126 सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार 
करानयुनले अनयुमवत वदइएकरा सयूिकहरूकरा लरावि न्यूनतममरा सबवै मवहलरा र केटीहरूकरा लरावि उपलब्ध र पहँियोग्य 
हनयुपछ्य ; िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारमरा कयु नवै करानयुनी प्वतबन् छवै न र सधैं उपलब्ध हनयुपछ्य । 

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअलको संशोवधत २०१८ 
संस्करणमरा, यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) करा प्राथवमकतराकरा 
उदे्श्यहरू रन्रा बरावहर अकको प्राथवमकतराको वक्रयराकलराप पवहिरान िररएको वथयो। ववशेषिरी, म्रानयुअलले 
करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराइएको छ रनी सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ रनी 
उले्ि िछ्य ।

एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार वकन महत्त्वपयूण्य 
हन्छ रनी व्यरा्रा िन्य;

 ⊲ सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारको प्रावधरानकरा लरावि ररावष्ट्र य नीवतहरूबरारे जरानकरारी कसरी िेलरा परानदे रनी 
वण्यन िन्य; र

 ⊲ आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा र ववसृ्तत SRH सेवराहरूको योजनरा बनराउँदरा करानयुनको पयूण्य 
हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारको पहँिलराई कसरी सहज बनराउने र यो उपलब्ध छ रनी कसरी 
सयुवनवचित िनदे रने्बरारे व्यरा्रा िन्य।

SRH का लातग MISP का अन्य प्रार्तमकिाका तरियाकलापहरू:

 ⊲ स्रास्थ्य के्रि र अस्पतराल सयुववधराहरूमरा सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार करानयुनको पयूण्य हदसम्म उपलब्ध 
छ रनी सयुवनवचित िन्य पवन महत्त्वपयूण्य हन्छ।

125 मवहलरा र केटीहरूलराई असयुरवक्त िर्यपतनको जोम्िम रइरहन्छ (WHO, सेपे्बिर २०१७), https://www.who.int/reproductivehealth/ topics/unsafe_
abortion/abortion-safety-estimates/en/.
126 पे्ररत िर्यपतन ववश्वव्यरापी”; र मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, पृष्ठ ४८।
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मानििािादवी पररच्सर्तिहरूमा सयुरतषिि गभ्नपिन तकन महत्त्वपूण्न हुनछ?

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा सयुरवक्त िर्यपतन सेवराहरूको आवश्यकतरा बढ्ख ने सभिरावनरा हन्छ। यौन वहंसरा 
ययुधि र तीव्र ववपद अव्थराहरूसँि सबिम्न्त रएको हनराले, घटनरा िररा्यव्थरामरा वनम्म्न्छ रने यौन वहंसराबराट 
वनम्म्ने टट्र मरा बढ्खन सकछ। यसकरारण, थयुप्वै अन्तररा्यवष्ट्र य सम्झौतराहरू र मरानव अवधकरार ववशेषज् वनकरायहरूले 
ववपद अव्थरामरा बलरातृ्त रएकरा मवहलराहरूको लरावि सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारको प्रावधरानलराई समथ्यन िछ्य न्ख; 
अन्तररा्यवष्ट्र य मरानव अवधकरार करानयुनले पयूरवै  पररम््थवतरर सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा पहँि िन्य सहरायतरा िछ्य ।127

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा, मवहलरा र केटीहरूलराई स्वैम्छिक िर्यवनरोधकको अररावले वरा कम पहँिले िदरा्य 
अवनम्छित िररा्यव्थराको बढ्खदो जोम्िम पवन हन सकछ। उनीहरूले आफनो सयुरक्रा र जीववकरामरा आश्वस्त नहँदरासम्म 
बच्रा जन्मराउने उमेरमरा वढलराइ िरराउन िराहन सकछन्ख तर स्रास्थ्य आपयूवत्य र सेवराहरूमरा हने अवरोधहरूको 
करारणले िदरा्य िर्यवनरोधकहरूमरा पहँि नहन सकछ।

असयुरतषिि गभ्नपिन

ववश्व स्रास्थ्य सङ्गठन (WHO) ले असयुरवक्त िर्यपतनलराई न्यूनतम विवकत्सरा मरानकहरू वरा दयुववै अनयुरूप नहने 
वरातरावरणमरा आवश्यक सीपहरूको कमी रएकरा व्यम्क्तहरूद्राररा अवनम्छित िररा्यव्थरालराई समराति िनदे एक 
प्वक्रयराको रूपमरा पररररावषत िछ्य ।128

सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहारलाई आपिकालवीन अिसर्ा सयुरु हँुदा कसरवी सरल 
बनाउनयुपछ्न ?

यसको महत्त्वलराई हेदरा्य, SRH संयोजक, स्रास्थ्य कराय्यक्रम व्यव्थरापक र सेवरा प्दरायकहरूले ववपद अव्थरा सयुरु 
हँदरा करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार प्त्क् सेवरा प्रावधरानद्राररा वरा प्वशवक्त प्दरायकहरूको 
वसिराररसमरा उपलब्ध हन्छ रनी सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। ववद्मरान क्मतरा नहँदरा, SRH करा लरावि MISP 
करा प्राथवमकतराकरा वक्रयराकलरापहरूको करायरा्यन्वयन वछट्वै  नरए आदश्यतम रूपमरा आपतकरालीन अव्थरा 
सयुरु रएपवछ तीन मवहनरावरत्र प्वक्रयरामरा आएपवछ करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध 
िरराउनयुपछ्य ।

127 सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा पहँि समथ्यन िनदे अन्तररा्यवष्ट्र य सम्झौतराहरूमरा जेनेररा कन्रेन्न, धराररा ३ (बलरात्रारको उतिरजीवीलराई सयुरवक्त िर्यपतन अस्ीकरार 
िनयु्य रनेको उहरँाकरा अवधकरारहरूको उल्ङ्घन रएको मरान् सवकन्छ), UN सयुरक्रा कराउम्न्ल, ररजोलयुसन २१०६ (बलरात्रारकरा उतिरजीवीहरूको लरावि सयुरवक्त 
िर्यपतन सवहत पयूण्य RH सेवराहरूमरा पहँि िन्यमरा समथ्यन िछ्य ) र मरापयुटो प्ोटोकल पद्यछन्ख।
128 सयुरवक्त िर्यपतन: स्रास्थ्य प्णरालीहरूको लरावि प्रावववधक तथरा नीवत मराि्यदश्यन (WHO, २०१२),
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
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गभ्नपिन-पचिािको स्ाहार 

िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार रनेको असयुरवक्त र स्रारराववक िर्यपतनकरा जवटलतराहरूबराट हने मृत्यु र पीिरा कम 
िनदे ववश्वव्यरापी रणनीवत हो। यसमरा परँाि तत्त्वहरू समरावेश छन्ख:129

 ⊲ सभिराववत रूपमरा जीवनलराई जोम्िममरा पयुरयराउने अपयूण्य र असयुरवक्त िर्यपतन र जवटलतराहरूको 
उपिरार

 ⊲ मवहलरा र केटीहरूको ररावनरात्मक र शरारीररक स्रास्थ्य आवश्यकतरा र अन् सरोकरारहरू पवहिरान 
िनदे र प्वतवक्रयरा जनराउने सबिन्ी पररामश्य

 ⊲ मवहलरा र केटीहरूलराई अवनम्छित िररा्यव्थरा रोकथराम िन्यमरा मद्त िन्य स्वैम्छिक िर्यवनरोधक 
सेवराहरू

 ⊲ प्दरायकहरूको नेटवक्य मरा अन् पहँियोग्य सयुववधरा्थलहरूको सराइटमरा वरा वसिराररसहरू मराि्य त 
प्राथवमकतराकरा सराथ उपलब्ध िरराइएकरा प्जनन र अन् स्रास्थ्य सेवराहरू

 ⊲ अतनच्छिि िररा्यव्थरालराई रोकथराम िन्य, संसराधनहरू तयरार परानदे (मवहलरा र केटीहरूलराई 
िर्यपतनबराट हने जवटलतराहरूको लरावि उपययुक्त र समरायोवित स्यराहरार प्राति िन्य मद्त िनदे) र 
स्रास्थ्य सेवराहरूले सरामयुदरावयक अपेक्रा र आवश्यकतराहरू प्वतवबम्बित िछ्य न्ख र पयूररा िछ्य न्ख रनी 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि सरामयुदरावयक तथरा सेवरा प्दरायक सराझेदरारीहरू।

ववसृ्तत िर्यपतन स्यराहरारमरा िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार सराथसराथवै सयुरवक्त पे्ररत िर्यपतनकरा सबवै तत्त्वहरू 
समरावेश हन्छन्ख।

सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहारका लातग रातट्रि य नवीतिहरू कहाँ पाउन सतकनछ?

धेरवैजसो रराष्ट्र हरूमरा, पे्ररत िर्यपतनकरा लरावि कम्ीमरा केही अव्थराहरूमरा करानयुनी रूपमरा अनयुमवत वदइन्छ। 
धेरवै  रराष्ट्र हरूमरा, िररा्यव्थराले िदरा्य मवहलराको शरारीररक र मरानवसक स्रास्थ्यमरा ितररा रएमरा र बलरात्रार वरा 
हरािनरातराबराट िररा्यव्थरा वनम्म्एको रएमरा िर्यपतनकरा लरावि अनयुमवत वदइन्छ। SRH संयोजकले ती अव्थराहरूको 
पवहिरान िनयु्यपछ्य , जसअन्ति्यत ररावष्ट्र य नीवत, हस्तराक्र िररएकरा अन्तररा्यवष्ट्र य सम्झौतरा र अन्तररा्यवष्ट्र य मरानवतरावरादी 
तथरा मरानव अवधकरार करानयुनले सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारको प्रावधरानलराई अनयुमवत वदन्छन्ख। ववश्वव्यरापी िर्यपतन 
नीवतहरूबरारे अवतररक्त संसराधनहरू srhr.org/abortion-policies/ मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।

कानयुनको पूण्न हदसम् सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहारमा पहँुच सहज बनाउन र 
सयुतनतचिि गन्न के गन्न सतकनछ?

सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार सेवराहरूमरा पहँि बढराउनकरा लरावि मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराकतरा्यहरूले सहकराय्य िन्य 
महत्त्वपयूण्य हन्छ। आशराजनक प्वेश पोइन्हरूमरा वनम्न पद्यछन्ख तर यवतमरा मरात्र सीवमत छवै न:

 ⊲ सं्थराहरूद्राररा सञ्रावलत र/वरा स्वैम्छिक, प्वशवक्त प्दरायकहरूद्राररा व्यवम््थत 
स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरू मराि्य त सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउने;

 ⊲ दक् विवकत्सरा कम्यिरारीलराई पवहले नवै िर्यपतन सेवराहरू उपलब्ध िरराएकरा प्रावववधक सहरायतरा 
प्स्तराव िनदे; र

129 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, पृष्ठ १४६।

http://srhr.org/abortion-policies
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 ⊲ सयुरवक्त िर्यपतन विवकत्सराको लरावि जरानकरारी र सरामग्रीहरू ववतरण िरेर असयुरवक्त िर्यपतनबराट 
हरानी हनबराट कम िनदे। 

सबवै सं्थराहरूसँि सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउने क्मतरा हने छवै न, त्सवैले क्मतरा रएकरा प्दरायक र 
सं्थराहरू पवहिरान िरी सन्र्य वलन महत्त्वपयूण्य हन्छ।

िवीव्र आपिकालवीन अिसर्ामा कसले सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहार सेिाहरू 
उपलब्ध गराउनयुपछ्न ?

ववपद अव्थरा सयुरु हँदरा, सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारको प्रावधरानमरा पवहले नवै प्वशवक्त रएकरा स्रास्थ्य स्यराहरार 
प्दरायकहरूले सेवराहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य । धेरवै  अव्थराहरूमरा, अवघल्रा प्वशवक्त प्दरायकहरू उपलब्ध 
नहँदरा योग्य स्रास्थ्य स्यराहरार करामदरारहरूकरा सीपहरू वनमरा्यण िन्यकरा लरावि उनीहरूलराई सभिव रएको बेलरामरा 
ररावष्ट्र य संित ररािहरूसँिको सराझेदरारीमरा द्युत, रोजिरार प्वशक्ण उपलब्ध िरराउन सवकन्छ। ववसृ्तत SRH 
सेवराहरूमरा परारिमन हँदरा, सं्थराहरूले उच् ियुणस्तरको सेवरा प्रावधरानलराई समथ्यन िन्यकरा लरावि योग्यतरामरा 
आधराररत प्वशक्ण, जरारी विवकत्सकीय संरक्ण र कम्यिरारीको मनोवृवतिमरा वनरन्तर सयुधरारको लरावि योजनरा 
बनराउनयुपछ्य ।130 ववसृ्तत सेवराहरूमरा कराय्य वशम्फ्टङ पवन समरावहत िररएको हनयुपछ्य । नस्य, वमिवराइि र अन् 
प्वशवक्त स्रास्थ्य प्दरायकहरूले उपययुक्त प्वशक्ण र सहरायतराको सराथमरा बवहरङ्ग पररम््थवतहरूमरा पवन पवहलो 
िर्यपतन र िर्यपतन-पचिरातकरा स्यराहरार सेवराहरू सयुरवक्त तररकराले उपलब्ध िरराउन सकछन्ख।131

SRH का लातग MISP का अन्य प्रार्तमकिा: कानयुनको पूण्न 
हदसम् सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहार काया्नच्न्वि गनयु्नको 

िास्तिकिा

सं्थराले सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा उतृ्ष् पहँिको आवश्यकतरा पवहिरान िरयो र नस्य र 
वमिवराइिहरूद्राररा सरकरारी स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूमरा पवहले नवै प्स्तराववत सेवराहरूको ररािको 
रूपमरा प्रराववत पररम््थवतहरूमरा ववसृ्तत िर्यपतन स्यराहरार सेवराहरू सयुरु िनदे वनण्यय िरयो।132 
सं्थराले ववसृ्तत िर्यपतन स्यराहरारकरा लरावि वमजोप्ोस्टोल र म्रानयुअल भ्राकयु म एम्स्परेसनबरारे 
रोजिरार प्वशक्ण सञ्रालन िरयो र सबवै आवश्यक आपयूवत्यहरू तथरा उपकरण उपलब्ध िररायो। 
सेवराग्रराहीको िोपनीयतरा र िोप्तरा करायम रराख्करा लरावि, िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारमरा िोप् 
विन्हकरा सराथ दतरा्य िरेकरा सेवराग्रराहीहरूको सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारबरारे रेकि्य िन्य एउटरा 
प्णराली आववष्रार िररएको वथयो। ववसृ्तत िर्यपतन स्यराहरार सेवराहरूबरारे जरानकरारी समयुदरायवरत्र 
कम प्ोिराइल करायम रराख्करा लरावि एक-एक सरामयुदरावयक पहँि सत्रहरूको अववधमरा उपलब्ध 
िरराइएको वथयो।

130 िर्यपतन मनोवृवतको रूपरान्तरण: मरानवतरावरादी दश्यकहरूकरा लरावि मरान् प्मराणीकरण टयुलवकट (Ipas), अवप्ल ८, २०१९ मरा पहँि िररएको, https://
ipas.org/resources/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences.

131 सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार र िर्यपतन-पचिरातको िर्यवनरोध उपलब्ध िरराउने स्रास्थ्यकमथीकरा रयूवमकराहरू (WHO, जयुलराई २०१५), http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/181041/1/9789241549264_eng.pdf थप जरानकरारीकरा लरावि मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड 
म्रानयुअलको अध्यराय ८ हेनयु्यहोस्ख।
132 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, पृष्ठ १५७।

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181041/1/9789241549264_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181041/1/9789241549264_eng.pdf


135

तसफाररस िग्न सङे्कि व्या्ा

वसिराररस िररएको यो ववकल्प करायरा्यम्न्वत िनयु्यकरा लरारहरू सभिराववत हरानीहरूरन्रा अवधक हन्छन्ख। 
यो ववकल्पलराई आवश्यकतरा अनयुसरार करायरा्यम्न्वत िन्य सवकन्छ।

वववशष् अव्थराहरूमरा
वसिराररस िररएको

वववशष् अव्थराहरूमरा यो ववकल्प करायरा्यम्न्वत िनयु्यकरा लरारहरू सभिराववत 
हरानीहरूरन्रा अवधक हन्छन्ख। वववशष् अव्थराहरूलराई हरेक वसिराररसको लरावि 
आउटलराइन िररएको छ (संके्पमरा व्यरा्रा िररएको छ)। यो ववकल्पलराई यी 
वववशष् अव्थराहरू अन्ति्यत करायरा्यम्न्वत िन्य सवकन्छ।

कठोर अनयुसन्रानको ववषयमरा 
वसिराररस िररएको

यो ववकल्पकरा बरारेमरा महत्त्वपयूण्य अवनवचितराहरू (लरार, हरानीहरू, स्ीकराय्यतरा र 
सभिराव्यतरासँि सबिम्न्त) छन्ख र यी अवनवचितराहरूलराई सबिोधन िन्यकरा लरावि 
उपययुक्त, सही तररकराले विजराइन िररएको कठोर अनयुसन्रान आवश्यक पद्यछ।

यसकरा ववरूधिमरा वसिराररस 
िररएको

यो ववकल्पलराई करायरा्यम्न्वत िनयु्यहँदवैन।

पतहलो तै्रमातसकमा गभ्नपिन र गभ्नपिन-पचिािको स्ाहारको व्यिसर्ापन
सरामरान्स्रा
स्थ्यकमथीह
रू

िरामदेसी
करामदरारह
रू

िरामदेशवस
स्ट

पयूरक
औषवध
प्णरालीकरा
विवकत्सक
हरू

सहरायक
नस्यहरू/
ANMs

नस्यहरू वमिवराइि
हरू

सबिधि/उ
न्त सबिधि
म्लिवनवसय
नहरू

िवैर-
ववशेषज्
विवकत्स
कहरू

ववशेषज्
विवकत्सक
हरू

पे्ररत िर्यपतनकरा 
लरावि भ्राकयु म 
एम्स्परेसन

सरल अपयूरो 
िर्यपतन/
िर्यपरातको 
व्यव्थरापनकरा 
लरावि भ्राकयु म 
एम्स्परेसन

पवहलो 
त्रवैमरावसकमरा 
पवहलो िर्यपतन

उप-
कराय्यहरूकरा 
लरावि 
वसिराररस 
(तल हेनयु्यहोस्ख)

उप-
कराय्यहरूकरा 
लरावि 
वसिराररस 
(तल हेनयु्यहोस्ख)

वमसोप्ोस्टोलकरा 
सराथ अपयूरो 
िर्यपतन/
िर्यपरातको 
व्यव्थरापन

**

**

**

*अभ्रासको वववशष् के्त्रवरत्र वविरार िनयु्यहोस्ख; प्मराण मयूल्राङ्कन िररँदवैन
**अभ्रासको वववशष् के्त्ररन्रा बरावहर रहेर वविरार िनयु्यहोस्ख; प्मराण मयूल्राङ्कन िररँदवैन

**

**

** *

*

*

*

*

*

*

*

मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको लरावि अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल, पृष्ठ १४७।
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यतद मतहलाहरूले गभ्नपिन गन्न छनोट गरेमा, स्ास्थ्य प्रदायकले के गनयु्नपद्नछ?

स्रास्थ्य प्दरायकले वनम्न कयु रराहरू िनयु्यपद्यछ:

 ⊲ मवहलराहरूले बयुझे्न र मिरण िन्य सके् ढरँािरामरा िर्यपतन सेवराहरूकरा बरारेमरा विवकत्सवकय रूपमरा 
सही वनष्पक् जरानकरारी उपलब्ध िरराउने;

 ⊲ सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार प्राति िन्यकरा लरावि कयु नवै पवन करानयुनी आवश्यकतराकरा बरारेमरा व्यरा्रा िनदे;
 ⊲ कहरँा र कसरी सयुरवक्त, करानयुनी िर्यपतन सेवराहरू प्राति िनदे रने्बरारे र यसमरा लरागे् िि्यहरूबरारे 
व्यरा्रा िनदे;

 ⊲ उपलब्ध रएमरा मराइिवप्स्टोन/वमजोप्ोस्टोलकरा सराथ वरा मराइिवप्स्टोन अनयुपलब्ध रएमरा केवल 
वमजोप्ोस्टोलकरा सराथ औषवध िर्यपतन, भ्राकयु म एम्स्परेसन, विलेटेसन र इभ्राक्यूएसन वरा WHO 
द्राररा वसिराररस िररएअनयुसरार इन्क्सन प्वक्रयराहरू उपलब्ध िरराउने;

 ⊲ मवहलराहरूलराई िर्यपतन-पचिरात िर्यवनरोधकको प्योिबरारे जरानकरारी र पररामश्य उपलब्ध िरराउने र 
वववध स्ीकरार िनदे मवहलराहरूलराई िर्यवनरोध उपलब्ध िरराउने; र

 ⊲ यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्ररामक (STIs) को उच् िवै लराव रएकरा पररम््थवतहरूमरा िोनोररयरा र 
लिरावमवियराको लरावि आनयुमरावनक उपिरार उपलब्ध िरराउने वविरार िनदे।
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तितशट् तिचारहरू

तकशोर-तकशोरवीहरू तहंसा
 अनयुभि गरेका मतहलाहरू

वकशोर-वकशोरीको लवैवङ्गकतराप्वत कलंक र 
नकराररात्मक मनोवृवति, नकराररात्मक प्वतघरातको िर, 
ववसृ्तत लवैवङ्गक वशक्रामरा पहँिको कमी, सीवमत 
ववतिीय संसराधन/स्यराहरार शयुल्क, यरातरायरात, तेस्ो-
पक् संलग्तरा करानयुनहरू र िोपनीयतरा र िोप्तराकरा 
सरोकरारहरू सवहत वकशोरी केटीहरूकरा लरावि 
सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा धेरवै  सरामरावजक, आवथ्यक, 
लोवजम्स्टकसबिन्ी नीवत र स्रास्थ्य प्णरालीसबिन्ी 
अवरोधहरू छन्ख। यी िवतशीलतराहरूले वकन ययुवती 
मवहलराहरूले सयुरवक्त िर्यपतन करानयुनी मरावनएकरा 
पररम््थवतहरूमरा पवन असयुरवक्त िर्यपतन 
अपनराउने बराहेक
अन् कयु नवै ववकल्प िेलरा पराददैनन्ख रनी व्यरा्रा 
िछ्य न्ख। ववैवरावहक म््थवत जे-जस्तो रएपवन सबवै 
वकशोरी केटीहरूलराई सहरानयुरयूवतशील र िोपनीय 
िर्यपतन सेवराहरू उपलब्ध र पहँियोग्य हनयुपछ्य ।

प्दरायकहरूले यौन वहंसरा अनयुरव िरेकरा 
मवहलराहरूको सरामनरा िनदे सभिरावनरा हन्छ। त्स्तो 
वहंसरा अनयुरव िरेकरा मवहलराहरूले प्रायः  शरारीररक 
िोटपटक, STIs, मनोववैज्रावनक तनराव वरा अवनम्छित 
िररा्यव्थरा जस्तरा स्रास्थ्यसँि सबिम्न्त अव्थराहरू 
अनयुरव िनदे िछ्य न्ख। िररा्यव्थराको अववधमरा 
शरारीररक वरा मनोववैज्रावनक वहंसराले िर्यपरात वरा 
िर्यपतन िरराउने िराहनरा पवन उत्पन् िन्य सकछ। 
स्रास्थ्य प्णरालीमरा िर्यपतन स्यराहरार रेटहरू वहंसरा 
अनयुरव िरेकरा मवहलराहरूको एकमरात्र सम्क्य  हन 
सकछ। पररामश्यदरातराहरूले सबवै सेवराग्रराहीहरूलराई 
उनीहरूको जीवनमरा रएको वहंसराबरारे प्श् सोध्न 
र ती प्श्हरूलराई वनयवमत पररामश्यमरा सम्म्मवलत 
िन्यकरा लरावि एक मरानक वववध ववकरास िनयु्यपछ्य । 
यौन वहंसराकरा उतिरजीववहरूले िररा्यव्थरा समराति 
िन्य िराहेमरा उनीहरूलराई सहरानयुरयूवतशील िर्यपतन 
स्यराहरार प्दरान िनयु्यपछ्य  र यौनं वहंसराकरा अनयुरवहरू 
ियुलरासरा िनदे िर्यपतन सेवराग्रराहीहरूले मनोसरामरावजक 
सहरायतराकरा लरावि सन्र्य वलनयुपछ्य । थप जरानकरारीको 
लरावि एकराइ 3 हेनयु्यहोस्ख।
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एकाइ 8: मयु् बयुँदाहरू

 ⊲ सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार करानयुनको पयूण्य हदसम्म सबवै मवहलरा र केटीहरूलराई उपलब्ध र पहँियोग्य 
हनयुपछ्य । िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारमरा करानयुनी प्वतबन् छवै न र सधवै ँउपलब्ध हनयुपछ्य ।

 ⊲ अवनम्छित िररा्यव्थरा र असयुरवक्त िर्यपतन मरातृत्व मृत्युको मयु् करारण रएकराले सबवै मवहलरा र 
केटीहरूको जीवन बिराउनकरा लरावि उनीहरूकरा लरावि सयुरवक्त िर्यपतनमरा पहँि महत्त्वपयूण्य हन्छ।

 ⊲ धेरवैजसो रराष्ट्र हरूमरा, पे्ररत िर्यपतनलराई कम्ीमरा केही अव्थराहरूमरा करानयुनी रूपमरा अनयुमवत 
वदइन्छ। धेरवै  रराष्ट्र हरूमरा, िररा्यव्थराले िदरा्य मवहलराको शरारीररक र मरानवसक स्रास्थ्यमरा ितररा रएमरा र 
बलरात्रार वरा हरािनरातराबराट िररा्यव्थरा वनम्म्एको रएमरा िर्यपतनको लरावि अनयुमवत वदइन्छ।

 ⊲ SRH संयोजकले ती अव्थराहरूको पवहिरान िनयु्यपछ्य , जसअन्ति्यत ररावष्ट्र य नीवत, हस्तराक्र िररएको 
अन्तररा्यवष्ट्र य सम्झौतरा र अन्तररा्यवष्ट्र य मरानवतरावरादी तथरा मरानव अवधकरार करानयुनले सयुरवक्त िर्यपतन 
स्यराहरारको प्रावधरानलराई अनयुमवत वदन्छन्ख।

 ⊲ SRH संयोजक, स्रास्थ्य कराय्यक्रम व्यव्थरापक र सेवरा प्दरायकहरूले ववपद अव्थरा सयुरु 
हँदरा करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार प्त्क् सेवरा प्रावधरानद्राररा वरा प्वशवक्त 
प्दरायकहरूको वसिराररसमरा उपलब्ध छ रनी सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ।

 ⊲ अवघल्रा प्वशवक्त प्दरायकहरू उपलब्ध नहँदरा सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउने कराय्यमरा 
योग्य स्रास्थ्य स्यराहरार करामदरारहरूकरा सीपहरू वनमरा्यण िन्यकरा लरावि सभिव रएको बेलरामरा ररावष्ट्र य 
अवधकरारीहरूसँिको सराझेदरारीमरा, द्युत, रोजिरार प्वशक्णमरा उपलब्ध िरराउन सवकन्छ।

 ⊲ ववद्मरान क्मतरा नहँदरा, SRH करा लरावि MISP करा प्राथवमकतराकरा वक्रयराकलरापहरूको करायरा्यन्वयन 
वछट्वै  नरए आदश्यतम रूपमरा आपतकरालीन अव्थरा सयुरु रएपवछ तीन मवहनरावरत्र प्वक्रयरामरा 
आएपवछ करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।
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चयुनौिवी र समाधानहरू

चयुनौिवीहरू समाधानहरू

आपतकरालीन अव्थरा सयुरु रएदेम्ि 
करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त 
िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध छ रनी 
सयुवनवचित िन्यकरा लरावि के िनयु्यपछ्य ?

करानयुनबरारे र सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार करानयुनी हो रनी बयुझ्नहोस्ख।

आयोजक समयुदरायमरा वरा अन्तररा्यवष्ट्र य िवैर-सरकरारी सं्थराहरूबीि 
ववद्मरान प्दरायकहरू िेलरा परानयु्यहोस्ख। सयुववधरा्थलमरा सहरायतरा िन्य 
र सभिव रएसम्म वसिराररसहरूमरा सहज िरराउन आपयूवत्यहरू सवहत 
थप कयु नवै पवन मरानव तथरा ववतिीय संसराधनहरूको सराथमरा ्थरानीय 
प्दरायकहरूलराई सहरायतरा िनयु्यहोस्ख।

िर्यपतनकरा लरावि करानयुनी रूपमरा 
अनयुमवत वदइएकरा पररम््थवतहरू 
सीवमत रएमरा र मवहलरा र 
केटीहरूकरा आवश्यकतराहरू पयूररा 
निनदे रएमरा, के िनयु्यपछ्य ?

करानयुनले व्यरापक रूपमरा अनयुमवत वदएसम्म, िर्यपतनकरा लरावि 
करानयुनी सयूिकहरू व्यरा्रा िनयु्यहोस्ख र सभिव रएसम्म धेरवै  मवहलरा 
र केटीहरूकरा लरावि सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा पहँि बढराउकरा 
लरावि अन्तररा्यवष्ट्र य मरानवतरावरादी तथरा मरानव अवधकरारहरूलराई ध्यरानमरा 
रराखनहोस्ख।

िर्यपतन िन्य िोवजरहेकरा सबवै मवहलराहरूले िर्यपतनकरा लरावि करानयुनी 
मरापदण्ड पयूररा िन्य सक्वैनन्ख। िर्यपतन िन्य िोवजरहेकरा मवहलराहरूलराई 
सेवराहरू प्दरान निरी वितरा्य पठराइयो रने, उनीहरूले प्रायः  िोटपटक 
वरा मृत्युसम्मको अव्थरा वनम्त्राउन सके् असयुरवक्त वववधहरू 
िोजे् िछ्य न्ख। यी अव्थराहरूमरा, प्दरायकहरूले सेवराग्रराहीहरूलराई 
मराइिवप्स्टोन मरात्र वरा वमसोप्ोस्टोल र मराइिवप्स्टोन दयुववै प्योि िरेर 
िर्यपतनको सयुरवक्त स्-व्यव्थरापनमरा िर्यपतन िोज् पररामश्य वदन 
सकछन्ख। प्रायः  ''क्ती न्यूनीकरण'' रवनने यो पधिवत ्थरानीय बजरारमरा 
वमसोप्ोस्टोल उपलब्ध र पहँियोग्य हने प्सङ्गहरूमरा सभिव हन 
सकछ।

प्दरायकहरू WHO द्राररा वसिराररस 
िररएकरा सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार 
वववधहरूमरा योग्य नरएमरा के िन्य 
सवकन्छ?

सभिव हँदरा ररावष्ट्र य अवधकरारीहरूसँिको सहकराय्यमरा, सयुरवक्त 
िर्यपतन स्यराहरारमरा पवहले नवै योग्य रएकरा प्दरायकहरू संलग् िनयु्यहोस्ख 
वरा उनीहरूको सन्र्य वलनयुहोस्ख।

प्दरायककरा सीपहरू सयुधरार िन्य द्युत, रोजिरार विवकत्सकीय कोविंि 
सञ्रालन िनयु्यहोस्ख।
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िर्यपतनबरारे वरा िर्यपतन िन्य 
िोजे् मवहलरा र केटीहरूको 
बरारेमरा प्दरायक र/वरा कम्यिरारीकरा 
नकराररात्मक मनोवृवतिहरूलराई 
सबिोधन िनदे तररकराहरू के-के 
हन्ख?

प्दरायकहरू, कराय्यक्रम कम्यिरारी र सहरायतरा कम्यिरारीसँि िर्यपतन 
मरानको स्पष्ीकरण र मनोवृवति पररवत्यनकरा वक्रयराकलरापहरू सञ्रालन 
िनयु्यहोस्ख।133 यो तत्परतरा प्यरासहरूको ररािको रूपमरा िररनयुपछ्य  तर 
आवश्यक रएमरा कराय्यक्रम करायरा्यन्वयनको अववधमरा द्युत रूपमरा पवन 
िन्य सवकन्छ।

प्दरायकहरू र कम्यिरारी वनययुक्त िदरा्य सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारमरा 
पहँिप्वत अनयुकयू ल मनोवृवतिहरू जरँाि िनयु्यहोस्ख।

प्दरायकहरू र कम्यिरारसँि सयुरवक्त 
िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउन 
सवकने पररम््थवतहरूबरारे ज्रानको 
कमी रएमरा
के िन्य सवकन्छ?

सभिव हँदरा ररावष्ट्र य अवधकरारीसँिको सहकराय्यमरा, करानयुनी रूपमरा 
सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउन सवकने पररम््थवतहरूलराई 
पररररावषत िनयु्यहोस्ख र प्दरायक र अन् सरोकरारवरालराहरूलराई करानयुनी 
मरापदण्डकरा बरारेमरा वशक्रा वदनयुहोस्ख।

समयुदरायकरा नेतृत्वकतरा्य र अन् 
मयु् सरोकरारवरालराहरूले 
िर्यपतनलराई ववरोध िरेमरा के िन्य 
सवकन्छ?

सभिव हँदरा ररावष्ट्र य अवधकरारीसँिको सहकराय्यमरा, समयुदरायकरा नेतृत्वकतरा्य 
र अन् मयु् सरोकरारवरालराहरूलराई उनीहरूकरा समयुदरायहरूमरा 
मवहलरा र केटीहरूकोअसयुरवक्त िर्यपतनप्वतको वजमे्मवरारीबरारे थराहरा 
वदनयुहोस्ख।

तपराईंको कराममरा सहरायतरा िनदे व्यम्क्तहरू पवहिरान िनयु्यहोस्ख र 
उनीहरूलराई अन् व्यम्क्तको सहरायतरा प्ोत्सराहन िन्यकरा लरावि 
संलग् िनयु्यहोस्ख। समयुदरायकरा सरोकरारवरालराहरूको मनोवृवतिमरा सयुधरार 
िन्यकरा लरावि िर्यपतन मरानको स्पष्ीकरण र मनोवृवति पररवत्यनकरा 
वक्रयराकलरापहरू पवन उपयोिी हन्छन्ख।

133 िर्यपतन मनोवृवत पररवत्यन।
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SRH का लातग MISP तनरवीषिणको 
जाँचसूचवी: अन्य प्रार्तमकिाको 
तरियाकलाप: कानयुनको पूण्न हदसम् 
सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहार
तलको SRH करा लरावि MISP वनरीक्णको जरँािसयूिी मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH सेवरा प्रावधरान वनरीक्ण 
िन्यकरा लरावि प्योि िन्य सवकन्छ।

8. अन्य प्रार्तमकिाको तरियाकलाप: कानयुनको पूण्न हदसम् SAC
8.1 SAC को कररेज: (SAC उपलब्ध हँदरा स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूको सङ्ख ्रा/स्रास्थ्य सयुववधराहरूको 

सङ्ख ्रा) x १०० %

8.2 SAC प्राति िनदे मवहलरा र केटीहरूको सङ्ख ्रा

8.3 िर्यपतन जवटलतराहरूको उपिरार िरेकरा मवहलरा र केटीहरूको सङ्ख ्रा (स्रारराववक वरा पे्ररत)

 



142

सामग्वी र आपूति्नहरू
सयुरतषिि गभ्नपिन स्ाहार उपलब्ध गराउन के-कस्ा आपूति्नहरू आिश्यक 
हुनछन् िा कयु न-कयु न IARH तकटहरू अि्नर गन्न सतकनछ?

IARH वकटहरू (२०१९)

IARH वकटहरूलराई तीन सेवरा िेवलररी स्तरहरू लवक्त िददै  तीनवटरा स्तरमरा विथीकृत िररएकरा छन्ख। वकटहरू 
ववशेष लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको लरावि तीन मवहनराको अववधकरा लरावि प्योि िन्य विजराइन िररएकरा 
हन्ख।134

नोट: IARH वकटहरू सन्र्य ववशेष वरा ववसृ्तत छवै नन्ख। सं्थराहरू IARH वकटहरूमरा मरात्रवै रर पनयु्यहँदवैन र SRH 
आपयूवत्यहरूको िररदलराई सभिव रएसम्म वछटो वतनीहरूको वनयवमत स्रास्थ्य िररद प्णरालीहरूमरा समरावहत िनदे 
योजनरा बनराउनयुपछ्य । यसले आपयूवत्यहरूको वनरन्तरतरालराई सयुवनवचित मरात्र निरेर MISP बराट SRH सेवराहरूलराई 
ववसृ्तत स्यराहरारमरा ववस्तरारण िन्य पवन सक्म बनराउने छ।

िर्यपतन र िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्यहरू तलकरा IARH वकटहरूमरा िेलरा परान्य सवकन्छ र 
म्रानयुअल एम्स्परेसन र वमजोप्ोस्टोल समरावेश हन्छ। मराइिवप्स्टोन/वमजोप्ोस्टोल रेवजमेन औषवधको िर्यपतनकरा 
लरावि ववश्वव्यरापी  सयुन हो र मराइिवप्स्टोन दतरा्य िररएको र उपलब्ध रएकरा सेवटङहरूमरा उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

स्ास्थ्य स्ाहार स्र तकट नम्र तकटको नाम
प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 8 िर्यपरात वरा िर्यपतनकरा 
जवटलतराहरूको व्यव्थरापन

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 9 पराठेघरको मयुिको र रेवजनल वटयस्यको मम्यत

समपूरक सामग्वीहरू

समपयूरक सरामग्रीहरू सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरूको अनयुसरार अि्यर िन्य 
सवकन्छ। समपयूरक सरामग्रीहरू सन्ख २०२० मरा UNFPA बराट उपलब्ध हने छन्ख।

सेिा िेतलभरवीको स्र िस्यु पूरक हयुन
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वमजोप्ोस्टोल* वकट 2B, 6A, 8

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा (BEmONC) वमजोप्ोस्टोल* वकट 8
*वमजोप्ोस्टोल प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा स्तरकरा लरावि वकटहरू 6A र 8 पयूररा िन्यकरा लरावि िररद िन्य पवन सवकन्छ।.

134 २०१९ IARH वकटहरू प्रारम्भिक २०२० मरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। संशोवधत वकटहरू उपलब्ध छन्ख वरा छवै नन्ख रनी प्मरावणत िन्य UNFPA (https://
www.unfpa.org/) वरा IAWG (http:// iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/)  मरा जरँाि िनयु्यहोस्ख। २०२० रन्रा अिरावि 
उपलब्ध हने वकटहरूसँि सबिम्न्त जरानकरारीकरा लरावि,  http://iawg.net/resource/ inter-agency-reproductive-health-kits-2011/ मरा िएर ववपद 
अव्थराहरूकरा लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण, २०११) हेनयु्यहोस्ख।
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एकाइ 8 प्रश्नोत्तर: MISP का लातग SRH का अन्य प्रार्तमकिाहरू

1. वनम्नमधे्य कस्तरा प्करारकरा स्रास्थ्य स्यराहरार करामदरारहरूले उवित रूपमरा प्वशवक्त र समवथ्यत िदरा्य म्रानयुअल 
भ्राक्युम एम्स्परेसन र औषवध सवहत पवहलो सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउन सकछन्ख?

a. विवकत्सकहरू
b. नस्यहरू
c. औषधी वबके्रतराहरू
d. a र b

2.  करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरामरा पहँि िन्य सहज बनराउनकरा लरावि के िन्य सवकन्छ?

a. प्वशवक्त प्दरायकहरूद्राररा व्यवम््थत स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूबराट करानयुनको पयूण्य हदसमम्म 
सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउने

b. करानयुनको पयूण्य हदसम्म दक् विवकत्सरा कम्यिरारीलराई पवहले नवै िर्यपतन सेवराहरू उपलब्ध 
िरराइएकरा प्रावववधक सहरायतरा र संसराधनहरू प्स्तराव िनदे

c. सयुरवक्त औषवध िर्यपतनकरा लरावि जरानकरारी र सरामग्रीहरू ववतरणन िनदे
d. क्मतरा रएकरा प्दरायक र सं्थराहरू पवहिरान िरी सन्र्य वलने
e. मरावथकरा सबवै

3. स्यराहरारको िि्य, नकराररात्मक प्वतघरातको िर र कलंक रनेकरा ययुवती मवहलराहरूकरा लरावि सयुरवक्त 
िर्यपतनमरा अवरोधहरू हन्ख।

सहवी िा गलि

4. सयुरवक्त िर्यपतनको स्यराहरार संसरारकरा अवधकरंाश देशहरूमरा एक वरा थप पररम््थवतहरूकरा लरावि अनयुमवत 
वदइन्छ।.

सहवी िा गलि

5. ववपदको कयु न वबन्दमरा सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारलराई प्राथवमकतरा वदइन्छ?

a. MISP बराट SRH सेवराहरूलराई ववसृ्तत कराय्यक्रममरा ववस्तरार िरेपवछ
b. ववकरासकरा पररम््थवतहरूमरा—सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारलराई ववपदकोअववधमरा प्राथवमकतरा 

मरावनँदवैन
c. यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि स्यराहरारको विवकत्सकीय तत्त्वको रूपमरा SRH करा लरावि 

MISP मरा
d. अन् प्राथवमकतराको रूपमरा SRH लरावि MISP करायरा्यन्वयन िदरा्य
e. c र d
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एकाइ 9: अन्तरतनकाय आपिकालवीन 
प्रजनन स्ास्थ्य तकटहरू अि्नर गनने

तीव्र ववपद अव्थरामरा यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवरा प्राकेज (MISP) करा 
सेवरा उदे्श्यहरूको करायरा्यन्वयन सयुवनवचित िन्यकरा लरावि, आवश्यक SRH आपयूवत्यहरू उपलब्ध िरराउन महत्त्वपयूण्य 
हन्छ। यद्वप, समरायोवित रूपमरा िेवलरर िनदे क्रममरा ियुनौतीहरू रएपवन, तीव्र मरानवतरावरादी ववपद अव्थराको 
मध्यमरा जीवन बिराउने विवकत्सरा आपयूवत्यहरू प्शस्त हन्छन्ख। 

ववपद अव्थरामरा प्जनन स्रास्थ्य (RH) को लरावि अन्तरवनकराय कराय्यरत समयूह (IAWG) को ति्य बराट संययुक्त रराष्ट्र  
जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA) ले ववशेष तररकराले SRH करा लरावि  MISP को करायरा्यन्वयनलराई सहज बनराउनकरा 
लरावि आवश्यक पनदे सबवै औषवध, यन्त्र र सरामग्रीहरू समरावेश रएको वकटहरूको पयूव्य-प्राक िररएको सेट—
अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य (IARH) वकटहरू (कवहलेकराही ँRH वकटहरू वरा अन्तरवनकराय 
RH वकटहरूको रूपमरा सन्र्य िररन्छ) विजराइन िरेको छ। UNFPA ले अन्तरवनकराय समयुदरायको ति्य बराट यी 
वकटहरू व्यवम््थत िद्यछ र नवीनतम प्मराणको अनयुपरालनरा सयुवनवचित िन्य र लोवजम्स्टक्स बराधराहरूलराई सबिोधन 
िन्य प्ते्क केही वष्यमरा वतनीहरूलराई अपिेट िछ्य । IARH वकटहरू ववश्वव्यरापी स्तरमरा बनराइएकरा अनयुमरानहरू 
प्योि िरेर तीव्र मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराको प्रारम्भिक िरणमरा प्योि िन्यकरा लरावि विजराइन िररएकरा 
हन्ख; तसथ्य, वतनीहरू ववषय वववशष् वरा ववसृ्तत हने छन्ख।

यो एकराइले IARH वकटहरू कसरी अि्यर िनदे र प्राति िनदे रनी व्यरा्रा िछ्य । यद्वप, मरानकीकृत पयूव्य-प्राक 
िररएकरा वकटहरूमरा औषवध र विवकत्सरा यन्त्रहरू आपयूवत्य िनदे कराय्य मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा सहज 
हने रएकोले वववशष्, ्थरानीय आवश्यकतराहरूलराई जवत सक्ो वछटो सबिोधन िररनयुपछ्य  र सोही अनयुसरार 
अवतररक्त आपयूवत्यहरू अि्यर िररनयुपछ्य  रने् कयु ररालराई महत्त्व वदनयुपछ्य । IARH वकटहरू वकटहरूको पयुनः  आपयूवत्यकरा 
लरावि अवरपे्त छवै नन्ख। वतनीहरूलराई सोही तररकरामरा प्योि िनरा्यले दयुववै अनरावश्यक वस्तयु र औषवधहरूको सञ्य 
र आवश्यक वस्तयु र औषवधहरूको अरराव वनम्राउन सकछ।

सभिव हँदरा, ररावष्ट्र य िररद च्रानलहरूको मराि्य त कराम िन्य र ्थरानीय रूपमरा वहनीय आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलरालराई 
ववशेषिरी SRH करा लरावि MISP बराट ववसृ्तत SRH सेवराहरूमरा पोस्ट-एक्युट ववस्तरारणमरा बवलयो बनराउन 
महत्त्वपयूण्य हन्छ। यद्वप, मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा िररद िररने विवकत्सरा सरामग्रीहरूको ियुणस्तर करायम 
रराखे् कराय्य अववश्वसनीय रूपमरा ियुनौवतपयूण्य हन सकछ; तपराईं ववश्व स्रास्थ्य सङ्गठन (WHO) र UNFPA करा 
मरानकहरूकरा अनयुसरार सरामग्रीहरूको ियुणस्तर ग्यरारेन्ी िन्य असक्म हनयुहन्छ रने, UNFPA वरा WHO जस्तरा 
पयूव्य-योग्यतराप्राति आपयूवत्यकतरा्यहरू मराि्य त अन्तररा्यवष्ट्र य रूपमरा िररद िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ।

लोवजम्स्टक्स र आपयूवत्य शृ्रङ्ख िलरा व्यव्थरापनसँि सबिम्न्त धेरवै  वक्रयराकलरापहरू पवन छन्ख, जयुन ररावष्ट्र य 
अवधकराररहरूसँिको सहकराय्यनरा र उपययुक्त हँदरा तीव्र ववपद अव्थराको अववधमरा प्ररावकरारी, प्ररावशराली र 
जीवन रक्क प्वतवक्रयरा सक्म बनराउने तत्परतरा िरणमरा सं्थराहरूद्राररा िन्य सवकन्छ।
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एकाइको अन्त्यमा, अध्ययनकिा्नहरू तनम्न कयु राहरू गन्न सषिम हुने छन्:

 ⊲ IARH वकट रनेको के हो र आपयूवत्यहरू कसरी अि्यर िनदे रनी व्यरा्रा िन्य;
 ⊲ िवीनिटा स्ास्थ्य सेिा िेतलभरवी स्रलाई लतषिि गनने IARH वकटहरूकरा वववरन् स्तरहरूकरा 
बरारेमरा व्यरा्रा िन्य; र

 ⊲ समपयूरक सरामग्रीहरू कवहले अि्यर िनयु्यपछ्य  रनी व्यरा्रा िन्य।

IARH तकटहरू कतहले अि्नर गनयु्नपछ्न ?

IARH वकटहरू तीव्र मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा प्योिकरा लरावि अवरपे्त छन्ख। प्ते्क वकटमरा तीन 
मवहनराको अववधकरा लरावि वववशष् जनसङ्ख ्रालराई पयुगे्िरी पयरा्यति आपयूवत्यहरू समरावेश छन्ख। वकटहरूमरा 
समरावेश रएकरा केही औषवध र विवकत्सरा यन्त्रहरू सबवै पररम््थवतहरूकरा लरावि उपययुक्त नहन सकछन्ख। वयनीहरू 
ववश्वव्यरापी प्योिकरा लरावि विजराइन िररएकरा र तत्रालीन वि्प्रािकरा लरावि तयरारी अव्थरामरा रराम्िएकरा 
मरानकीकृत, पयूव्य-प्राक िररएकरा आपतकरालीन वकटहरू रएकोले यो अवनवराय्य हन्छ। सराथवै, ववपद अव्थरापयूव्य 
आपयूवत्यहरूको उपलब्धतरा र स्रास्थ्य सयुववधराहरूको क्मतराको आधरारमरा सबवै पररम््थवतहरूमरा सबवै वकटहरू 
आवश्यक हने छवै नन्ख।

मरानकीकृत पयूव्य-प्राक िररएकरा वकटहरूमरा औषवध र विवकत्सरा यन्त्रहरू आपयूवत्य िनदे कराय्य मरानवतरावरादी  
प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा सहज रए तरापवन, वववशष्, ्थरानीय आवश्यकतराहरूलराई जवत सक्ो वछटो सबिोधन 
िररनयुपछ्य  र सोही अनयुसरार अवतररक्त आपयूवत्यहरू अि्यर िररनयुपछ्य  रने् कयु ररालराई महत्त्व वदनयुपछ्य । आपतकरालीन 
अव्थराको तीव्र िरणपवछ, SRH संयोजकले प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा SRH आवश्यकतराहरूलराई मयूल्राङ्कन 
िनयु्यपछ्य , स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसँि सहकराय्य िनयु्यपछ्य  र उपरोिमरा आधराररत रहेर आपयूवत्यहरू अि्यर िनदे प्यरास िनयु्यपछ्य । 
यसले आपयूवत्यको अरराव नहन र िेररा नजरान वदन र SRH कराय्यक्रमलराई वनरन्तरतरा वदन सवकन्छ रनी सयुवनवचित 
िन्यमरा मद्त िनदे छ। तपराईं वनयवमत च्रानलहरू (ररावष्ट्र य िररद प्णराली, NGO वरा अन् एजेन्ीहरू मराि्य त) 
मराि्य त वरा UNFPA िररद सेवरा शरािरा मराि्य त आपयूवत्यहरू अि्यर िन्य सक्युहन्छ: unfpa.org/humanitarian-
emergency-procurement. यो परारिमनको बरारेमरा थप जरानकरारीकरा लरावि, कृपयरा विल्ड करायरा्यलयहरूकरा 
लरावि IARH वकट व्यव्थरापन मराि्यवनददेशनहरू हेनयु्यहोस्ख।

UNFPA को सार्मा RH आपूति्नहरू भएका पूि्न-प्ाक गररएका स्ास्थ्य 
तकटहरू उपलब्ध गराउने अन्य एजेन्वीहरू छन्?

IARH वकटहरूले WHO द्राररा आयोजनरा िररएको अन्तरवनकराय आपतकरालीन स्रास्थ्य वकट (IEHK) लराई पयूररा 
िछ्य  र WHO वरा संययुक्त रराष्ट्र  बराल कोष (UNICEF) बराट िररद िन्य सवकन्छ।135 IEHK रनेको मरानकीकृत 
आपतकरालीन स्रास्थ्य वकट हो जसमरा प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सेवराहरूको प्रावधरानकरा लरावि महत्त्वपयूण्य 
औषवधहरू, आपयूवत्यहरू र उपकरण समरावेश हन्छन्ख। ववशेषिरी, मलेररयरा उन्मयुि पररम््थवतहरूमरा IARH 
वकटहरू पयूररा िन्यकरा लरावि IEHK मलेररयरा मोड्युल (आधराररयूत र पररपयूरक) िररद िन्य सवकन्छ। मरानवतरावरादी 
पररम््थवतमरा, IEHK सरामरान्तयरा द्युत रूपमरा उपलब्ध हन्छ। सराथवै, वववशष्  आपतकरालीन अव्थरा वरा वववशष् 
देशकरा आवश्यकतरामरा वनर्यर रहेर  WHO, UNICEF, अन्तररा्यवष्ट्र य रेि क्रस सवमवत, Médecins Sans Frontières 
र अन्वै िवैर-करानयुनी सं्थराहरू (NGOs) बराट िररद िन्य सवकने अन् थयुप्वै आपतकरालीन स्रास्थ्य वकटहरू छन्ख। 
आपतकरालीन अव्थरामरा प्राथवमक SRH सेवराहरूको पयूण्य दरायररा उपलब्ध िरराउनकरा लरावि,

135 थप जरानकरारीकरा लरावि  https://www.who.int/emergencies/kits/iehk/en/ वरा https://www.unicef.org/supply/index_epe_health.html मरा 
जरानयुहोस्ख।

http://unfpa.org/humanitarian-emergency-procurement
http://unfpa.org/humanitarian-emergency-procurement
https://www.who.int/emergencies/kits/iehk/en
https://www.unicef.org/supply/index_epe_health.html
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सबवै आवश्यक उपकरण र सरामग्रीहरू उपलब्ध छन्ख रनी सयुवनवचित िन्य पवहले नवै िररद िररएकरा कयु रराहरू पयूररा 
िनदे वरा अन् आपयूवत्यकरा स्ोतहरू पवहिरान िनदे तररकरामरा IARH वकटहरू अि्यर िन्यकरा लरावि वसिराररस िररन्छ।  

IARH तकटहरू अि्नर गन्न कस्ो जानकारवी आिश्यक हुनछ? 

वकटहरू अि्यर िनयु्यअवघ, IARH वकटहरू आवश्यक छन्ख वरा छवै नन्ख रनी र यवद छन्ख रने कस्तरा प्करारकरा 
आवश्यक छन्ख रनी पयुवष् िन्यकरा लरावि ्थरानीय अव्थरा, सेवरा प्दरान िररनयुपनदे जनसङ्ख ्राको आकरार, स्रास्थ्य 
सयुववधरा्थलको ्थरान र प्करार, प्दरायकहरूकरा सीपहरूको द्युत मयूल्राङ्कन प्रारभि िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। के अि्यर 
िनदे रनी वनधरा्यररत िनदे प्वक्रयरामरा सहरायतरा िन्यकरा लरावि IARH वकट क्रालकयु लेटर प्योि िन्य सवकन्छ।136

IARH तकटहरूलाई कति शयुल्क लागछ?

वकटहरूको शयुल्क समय-समयमरा पररवत्यन हन्छ। सहज तररकराले अि्यर िन्यक,, बजेटसबिन्ी प्श्हरू छलिल 
िन्य र सम्क्य  र िेवलररीसबिन्ी जरानकरारी सही छ रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि वसधवै UNFPA लराई सम्क्य  िन्य 
उतृ्ष् हन्छ। तपराईं आफनो िररद शयुल्कको अनयुमरान लिराउन unfpaprocurement.org/budget-planner 
मरा िई UNFPA को बजेट योजनराकरार पवन प्योि िन्य सक्युहन्छ। वकटहरूकरा लरावि ववति व्यव्थरा तपराईंको आफनवै 
संसराधनहरू (उदराहरण, सरकरार, NGO वरा अन् संसराधनहरू) बराट वरा UNFPA आपतकरालीन कोषहरूबराट 
हन सकछ। तपराईं आफनो ववषयमरा आवश्यक हने IARH वकटहरूकरा लरावि UNFPA आपतकरालीन कोषहरूमरा 
पहँि िन्य योग्य हनयुहन्छ वरा हनयुहन् रनी वनधरा्यरण िन्यUNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलयसँि कराम िन्य सक्युहन्छ।

IARH तकटहरू मेरो काय्नषेित्रमा कतत्तको तछटो आइपयुगे् छन्?

रयुक्तरानीहरू पयूररा िरेपवछ, IARH वकटहरूको अपेवक्त िेवलररी तीव्र आपतकरालीन अव्थराहरूमरा केही वदनमरा 
हन्छ र तीव्र अव्थराहरू पचिरात १० देम्ि १२ हतिरा लरागछ। आपयूवत्यकतरा्यसँि रराम्िएको पयूव्य-प्राक िररएको स्टकलराई 
तीव्र आपतकरालीन सञ्रालनहरूकरा लरावि प्राथवमकतरा वदइन्छ; तीव्र अव्थराहरू पचिरात तराजरा स्टकबराट प्राक 
िररएकरा वकटहरू प्राति िररने छ। वकटहरूको अन्तररा्यवष्ट्र य यरातरायरात UNDPA िररद सेवरा शरािराद्राररा व्यवम््थत 
िररने छ र िेवलररी नेतृत्व समयमरा यरातरायरात िम्ण्डत िररन्छ। कृपयरा आयरात सहज बनराउनकरा लरावि अि्यरहरू 
समन्वय िन्य सवकन्छ वरा सवकँदवैन रनी वनधरा्यरण िन्य UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलयमरा सम्क्य  िनयु्यहोस्ख।137

विल्ड सराइटहरूमरा यरातरायरात एजेन्ीको ्थरानीय यरातरायरात र रण्डरारण प्बन्हरूको अि्यरमरा वनर्यर हन्छ। 
तपराईं UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलयबराट बराह्य रूपमरा वकटहरू अि्यर िददै  हनयुहन्छ रने, वतनीहरू रराष्ट्र को प्वेशद्रारको 
पोट्यमरा आइपयुग् सराथ तयुरुन्तवै सरामरानहरू प्राति िन्य तयरार रहनयुहोस्ख। सीमरानरामरा सरामग्रीहरू आइपयुग्युरन्रा अिरावि 
सराथसराथवै िोदराम र यरातरायरात वववधहरू पवहिरान िनयु्यरन्रा अिरावि रन्रार वनकरासीकरा लरावि आवश्यक पनदे 
करािजरात र स्ीकृवतहरू सराथमरा हन महत्त्वपयूण्य हन्छ। सराथवै, करायरा्यन्वयन िनदे सराझेदरारहरूलराई आपयूवत्यहरूको 
सहज आयरात, रण्डरारण र ववतरणको ग्यरारेन्ी वदने कम्यिरारी वनययुक्त िनयु्यहोस्ख। UNFPA, स्रास्थ्य के्त्र/समयूह र 
लोवजम्स्टक्स के्त्र/समयूह प्राय: प्वेशद्रार र रन्रार वनकरासी, रण्डरारण र ररावी ववतरणलराई सहज बनराउनमरा मद्त 
िन्य सक्म हन्छन्ख।

 

136 ARH वकट क्रालकयु लेटर UNFPA को वेबसराइट, ववपद अव्थरामरा SRH को लरावि IAWG वेबसराइट र UNFPA मोबराइल एम्प्केसन (२०१९ को अन्त्यसम्म) मरा 
उपलब्ध छ।
137 UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलयको सम्क्य  जरानकरारी https://www.unfpa.org/worldwide मरा िेलरा परान्य सवकन्छ।

http://unfpaprocurement.org/budget-planner
https://www.unfpa.org/worldwide


147

IARH तकटहरू कसरवी प्ाक गररनछ?
रराष्ट्र मरा लोवजम्स्टक्स (सञ्रालनहरू) सहज बनराउनकरा लरावि, UNFPA ले प्ते्क वकट समरावेश हने बराकसहरूमरा 
वनम्न कयु रराहरूको प्बन् िरेको छ:

 ⊲ बातहरवी भागमा वकट नबिर र सरामग्रीहरू, प्रापपकरा वववरण र अन् सरान्वर्यक जरानकरारी सवहत 
स्पष् रूपमरा विह्न लिराइएकरा;

 ⊲ प्वत वकट बराकसहरूको सङ्ख ्रा र प्ते्क वकटको तौल र मरात्ररा सवहत विह्न लिराइएकरा;
 ⊲ एक वरा दयुई जनरा मरावनसद्राररा सम्रालन सवकने; र
 ⊲ सबै छेउहरूमा वववशष् वकट प्वतवनवधत्व िनदे एउटरा रङले ब्राणे्डि विह्न लिराइएकरा।

UNFPA ले वकटहरूको व्यव्थरापनबरारे सबवै आवश्यक जरानकरारी उपलब्ध िरराउनकरा लरावि मरानवतरावरादी 
पररम््थवतहरूमरा प्योिकरा लरावि अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य वकटहहरूको म्रानयुअल  
(२०१९) र विल्ड करायरा्यलयहरूकरा लरावि IARH  वकटहरूको व्यव्थरापन मराि्यवनददेशनहरू ववकरास िरेको छ। 

मैले प्रते्क IARH तकटका िास्तिक सामग्वीहरू कसरवी फेला पान्न सकछयु ?

IARH वकटहरू प्ते्क वष्य नवीनतम WHO मराि्यदश्यनसँि पङ्ख म्क्तबधि िन्य र लोवजम्स्टकसबिन्ी बराधराहरू 
सबिोधन िन्यकरा लरावि संशोवधत िररन्छ। मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्योिकरा लरावि अन्तरवनकराय 
आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य वकटहरूको म्रानयुअलको एकदमवै हरालवैको संस्करणको प्वतवलवप प्राति िन्य UNFPA 
लराई सम्क्य  िनयु्यहोस्ख वरा नवीनतम संस्करण िेलरा परान्य UNFPA वरा ववपद अव्थरामरा RH को लरावि IAWG मरा 
जरानयुहोस्ख।138 यो म्रानयुअलले प्ते्क वकटकरा लरावि सरामग्रीहरूको सयूिीकरा सराथसराथवै अि्यर प्वक्रयरा, व्यव्थरापन, 
वकटकरा सरामग्रीहरू उपययुक्त रूपमरा प्योि िन्यकरा लरावि स्रास्थ्यकमथीले वलनयुपनदे प्वशक्णको प्करारसबिन्ी 
मराि्यदश्यन र अन् प्मयुि जरानकरारी उपलब्ध िरराउँछ। म्रानयुअल अङ्ख गे्रजी, फे्न्च, अरबी र से्पनी रराषरामरा उपलब्ध 
छ र अङ्ख गे्रजी र फे्न्चमरा िराउनलोि िन्य योग्य उपिरार मराि्यवनददेशनहरू उपलब्ध छन्ख। जरानकरारी, वशक्रा र 
सञ्रारकरा सरामग्रीहरू सवहत IARH वकटहरूको प्योि र व्यव्थरापनसँि सबिम्न्त करािजरातहरूको संग्रह 
२०१९ मरा ववपदको अव्थरामरा RH को लरावि IAWG वेबसराइटमरा उपलब्ध हने छ।

२०१९ IARH वकटहरू प्रारम्भिक २०२० मरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। संशोवधत वकटहरू उपलब्ध 
छन्ख वरा छवै नन्ख रनी प्मरावणत िन्य UNFPA (unfpa.org) वरा ववपदको समयमरा RH को लरावि IAWG (iawg.
net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/) मरा हेनयु्यहोस्ख। सन्ख २०२० रन्रा अिरावि 
उपलब्ध हने वकटहरूसँि सबिम्न्त जरानकरारीकरा लरावि, iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-
health-kits-2011/ मरा ववपद अव्थराहरूकरा लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण, 
२०११) हेनयु्यहोस्ख।

IARH तकटहरू (२०१९)

IARH वकटहरू (२०१९) लराई तीन स्रास्थ्य सेवरा िेवलररी स्तरहरू लवक्त िददै  तीनवटरा स्तरमरा विथीकृत िररएकरा 
छन्ख।.139 वकटहरू ववशेष लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारकरा लरावि तीन मवहनराको अववधकरा लरावि प्रायोि िन्य 
विजराइन िररएकरा हन्ख। समपयूरक सरामग्रीहरू सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरूको 
अनयुसरार  आधराररयूत पयूव्य-ववपद जरानकरारीमरा आधराररत रहेर अि्यर िन्य सवकन्छ। यी वकटहरू सन्र्य ववशेष वरा 

138 ववपद अव्थराहरूकरा लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (IAWG, जनवरी २०११), http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-
health-kits-for-crisis-situations.
139 २०१९ IARH वकटहरू प्रारम्भिक २०२० मरा िररदकरा लरावि उपलब्ध हने छन्ख। संशोवधत वकटहरू उपलब्ध छन्ख वरा छवै नन्ख रनी प्मरावणत िन्य UNFPA (https://
www.unfpa.org/) वरा  IAWG (http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/) मरा जरँाि िनयु्यहोस्ख। २०२० रन्रा अिरावि उपलब्ध 
हने वकटहरूसँि सबिम्न्त जरानकरारीकरा लराविhttp://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/ मरा िएर ववपद अव्थराहरूकरा 
लरावि अन्तरवनकराय प्जनन स्रास्थ्य वकटहरू (परँािौ ंसंस्करण, २०११) हेनयु्यहोस्ख।

http://unfpa.org/
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-for-crisis-situations
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-for-crisis-situations
https://www.unfpa.org
https://www.unfpa.org
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
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ववसृ्तत नरएकोले, सं्थराहरू लरामो समयसम्म IARH वकटहरूमरा मरात्रवै रर पनयु्यहँदवैन र SRH आपयूवत्यहरूको 
िररदलराई जवत सक्ो वछटो वतनीहरूको वनयवमत स्रास्थ्य िररद सक्म बनराउने छ।

सामयुदातयक-स्र/स्ास्थ्य चौकवीका वकटहरू सरामयुदरावयक स्रास्थ्य स्यराहरार स्तरममरा SRH 
स्यराहरार िेवलरर िनदे सेवरा प्दरायकहरूको प्योिकरा लरावि अवरपे्त छन्ख। प्ते्क वकट तीन 
मवहनराको अववधकरा लरावि १०,००० मरावनसकरा आवश्यतकतराहरू जयुटराउनकरा लरावि विजराइन 
िररएको हो। यी वकटहरूमरा ववशेषिरी औषवध र व्यव्थरापन िन्य सवकने वस्तयुहरू समरावेश छन्ख। 

प्रार्तमक स्ास्थ्य स्ाहार सयुतिधा स्र (BEmONC) करा वकटहरूमरा स्रास्थ्य के्रि वरा अस्पतराल 
स्तरमरा अवतररक्त प्सयूवत-ववद्रा र ियन िररएकरा प्सयूवत र नवजरात वशशयुकरा सीपहरू रएकरा प्वशवक्त 
स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूद्राररा प्योिकरा लरावि दयुववै व्यव्थरापन िन्य सवकने र पयुनः  प्योि िन्य 
सवकने सरामग्री समरावेश छन्ख। यी वकटहरू तीन मवहनराको अववधकरा लरावि ३०,००० मरावनसको 
जनसङ्ख ्राकरा लरावि प्योि िन्य विजराइन िररएकरा हन्ख। यी वकटहरू ३०,००० जनरा व्यम्क्तरन्रा कम 
जनसङ्ख ्राकरा लरावि अि्यर िन्य सभिव छ; यसको मतलब आपयूवत्यहरू लरामो समयसम्म रहने छन्ख। 

तसफाररस अस्पिाल स्र (CEmONC) का  वकटहरूमरा वसिराररस (शल्वक्रयरात्मक प्सयूवतहरू) 
स्तरमरा ववसृ्तत EmONC उपलब्ध िरराउनकरा लरावि दयुववै व्यव्थरापन िन्य सवकने र पयुनः  प्योि िन्य 
सवकने आपयूवत्यहरू समरावेश छन्ख। तीव्र मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा, प्रराववत जनसङ्ख ्रामरा पनदे 
वबररामीहरूलराई नवजकवै को अस्पतरालमरा वसिराररस िररन्छ, जसलराई यो अवतररक्त केसलोि (एकवै  
समयमरा सम्रावलने केसहरूको सङ्रा) करा लरावि आवश्यक सेवराहरू उपलब्ध िरराउन सक्म 
हनकरा लरावि उपकरण र आपयूवत्यहरूमरा सहरायतरा आवश्यक पन्य सकछ। यो स्तरको अस्पतरालले 
लिरि १५०,००० जनरा व्यम्क्तको जनसङ्ख ्रालराई समेट्खने अनयुमरान िररएको छ। यी वकटहरूमरा 
उपलब्ध िरराइएकरा आपयूवत्यहरूले तीन मवहनराको अववधमरा यो जनसङ्ख ्रालराई सेवरा प्दरान िनदे छन्ख। 

अन्तरतनकाय आपिकालवीन प्रजनन स्ास्थ्यसम्न्धवी तकटहरू २०१९ को समवीषिा 
स्ास्थ्य स्ाहार स्र तकट नम्र तकटको नाम
समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 1A पयुरुष कण्डमहरू

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 2A, 2B* स्छि िेवलररी (A: आमरा, B: प्सयूवत पररिरायक)

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 3 बलरात्रारपचिरातको उपिरार

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 4 मौम्िक र सयुईबराट वदन सवकने िर्यवनरोधकहरू

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 5 STIs को उपिरार

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

वकट 6A, 6B विवकत्सकीय िेवलररी सहरायतरा—प्सयूवत-ववद्राकरा आपयूवत्यहरू (A: पयुनः 
प्योि िन्य सवकने, B: उपयोि िन्य सवकने)

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

वकट 8 िर्यपरात वरा िर्यपतनकरा जवटलतराहरूको व्यव्थरापन

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

वकट 9 पराठेघरको मयुिको र रेवजनल वटयस्यको मम्यत

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार 
सयुववधरा (BEmONC)

वकट 10 भ्राकयु म एक्सटट्र ्खयराक्सनद्राररा समवथ्यतिेवलररी

वसिराररस अस्पतराल 
(CEmONC)

वकट 11A, 11B प्सयूवत शल्वक्रयरा र िभिीर प्सयूवत जवटलतराहरूको वकट (A: पयुनः 
प्योि िन्य सवकने, B: उपयोि िन्य सवकने)

वसिराररस अस्पतराल 
(CEmONC)

ट 12 रित दरान

* वमजोप्ोस्टोल प्राथवमक स्यराहरार सयुववधरा स्तरकरा लरावि वकटहरू 6A र 8 पयूररा िन्यकरा लरावि पवन वमजोप्ोस्टोल िररद िन्य सवकन्छ।
**२०१८ IAFM वप्न् िनदे समयमरा, नवजरात वशशयुको स्यराहरारसबिन्ी आपयूवत्य वकटहरू तब पवन उपलब्ध वथएनन्ख।
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समपूरक सामग्वीहरू व्यिसर्ापन गन्न सतकने र उपभोग गन्न सतकने िस्यु 
र/िा तकटहरू हुन् जयुन तनम्न तिशेष पररच्सर्तिहरूमा IARH तकटहरू पूरा 
गन्नका लातग  अि्नर गन्न सतकनछ:

 ⊲ जहरँा प्दरायकहरू वरा जनसङ्ख ्रालराई सरामग्री प्योि िनदे ववषयमरा प्वशक्ण वदइन्छ
 ⊲ जहरँा आपयूवत्यहरू स्ीकरार िररन्छ र आपतकरालीन अव्थरा पयूव्य प्योि िररन्छ
 ⊲ ्थरानीय वहनीय विवकत्सरा सरामग्रीकरा आपयूवत्य रेिराहरू (्थरानीय र के्त्रीय िररद च्रानलहरू सवहत) 
लराई सबल बनराउन वरा वनमरा्यण िन्यकरा लरावि सबवै प्यरासहरू िदरा्य दीघ्यकरालीन ववपद अव्थरा वरा 
आपतकरालीन-पचिरातकरा पररम््थवतहरूमरा SRH आपयूवत्यहरूको पवहलो द्युत अि्यर िरेपवछ

 ⊲ जहरँा ररावष्ट्र य करानयुनको पयूण्य हदसम्म आपयूवत्यहरू प्योि िन्य अनयुमवत वदइन्छ

तितशट् एजेन्वीका नामहरू भएका समपूरक सामग्वीहरू तनम्न सतहि, यवीनका
सम्च्न्धि आयोजक संसर्ाहरूबाट अि्नर गन्न सतकनछ:

 ⊲ IEHK पयूरक मलेररयरा मोड्युल: WHO र UNICEF
 ⊲ अन्तरवनकराय नवजरात वशशयुको स्यराहरारसबिन्ी आपयूवत्य वकटहरू: UNICEF*

सेिा िेतलभरवीको स्र िस्यु पूरक हुन
समन्वयन वकट 0 प्शरासन र प्वशक्ण सबवै वकटहरू

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वकट 1B, मवहलरा कण्डमहरू वकट 8

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी लिोरोहेम्क्सिराइन वकट 2A

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी वमजोप्ोस्टोल* वकट 2B, 6A, 8

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी अन्तरवनकराय नवजरात वशशयु स्यराहरारसबिन्ी आपयूवत्य 
वकट (समयुदराय)**

वकट 2A, 2B

समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी विपट-मेिट्र ोम्क्सप्ोजेसे्टरोन एवसटेट– सब-
क्युटेवनअस (DMPA-SC)  

वकट 4 

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 7A – पराठेघरमरा रराम्िने यन्त्र वकट 1

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

वकट 7B – िर्यवनरोधक प्त्रारोपण वकट 4

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

िवैर-वराययुिरावलत झट्खकरा ववरोधी कपिरा वकट 6A

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

ओक्सीटोवसन वकट 6B

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

अन्तरवनकराय आपतकरालीन स्रास्थ्य वकट (मलेररयरा 
मोड्युल)

वकट 6B

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

अन्तरवनकराय नवजरात वशशयुको स्यराहरारसबिन्ी 
आपयूवत्य वकट (प्राथवमक स्रास्थ्य सयुववधरा)**

वकट 6A, 6B

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

मराइिवप्स्टोन* वकट 8

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरा 
(BEmONC)

हराते भ्राक्युमद्राररा समवथ्यत िेवलररी प्णराली वकट 10

वसिराररस अस्पतराल (CEmONC) अन्तरवनकराय नवजरात वशशयुको स्यराहरारसबिन्ी 
आपयूवत्य वकट (अस्पतराल)**

वकट 11A, 11B

* वमजोप्ोस्टोल प्राथवमक स्यराहरार सयुववधरा स्तरकरा लरावि वकटहरू 6A र 8 पयूररा िन्यकरा लरावि पवन वमजोप्ोस्टोल िररद िन्य सवकन्छ।
** २०१८ IAFM वप्न् िनदे समयमरा, नवजरात वशशयुको स्यराहरारसबिन्ी आपयूवत्य वकटहरू तब पवन उपलब्ध वथएनन्ख।
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IARH तकटहरू कसरवी अि्नर गन्न सतकनछ?

धेरवैजसो तीव्र आपतकरालीन अव्थराहरूमरा, UNFPA ले आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा SRH कराय्यरत समयूह/
उप-के्त्रको ति्य बराट IAARH वकटहरू उपलब्ध िरराउने छ। तपराईं IARH वकटहरूको िररदलराई सहज बनराउन 
SRH संयोजकलराई सम्क्य  िन्य सक्युहन्छ।
 
IARH वकटहरू वसधवै  unfpa.org/humanitarian-emergency-procurement मरा कोपेन्हरािेनको UNFPA 
िररद सेवरा शरािराबराट पवन अि्यर िन्य सवकन्छ। अि्यर िनयु्यअवघ, पवहले नवै के अि्यर िररँदवै  छ र अि्यरहरू 
सम्म्मवलत िन्य सवकन्छ वरा सवकँदवैन रनी वनधरा्यरण िन्य UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलयसँि छलिल िनयु्यहोस्ख। UNFPA 
लराई IARH वकटहरूको प्योि कहरँा िररने छ र कयु न सं्थरा वरा व्यम्क्तले वकटहरू ववतरण िनदे छ रनी थराहरा 
हन आवश्यक हने छ। UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलय वरा UNFPA मरानवतरावरादी करायरा्यलयले वकटहरूबरारे जरानकरारी 
उपलब्ध िरराउन वरा अि्यरलराई सहज बनराउनमरा मद्त िन्य सकछन्ख। UNFPA िररद सेवरा शरािरासँि ववति व्यव्थरा 
पयुवष् निदरा्यसम्म वकटहरू ववतरण िन्य सवकँदवैन।

अि्यर िदरा्य, वनम्न जरानकरारी उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख:

 ⊲ कोषहरू र शयुल्क लरागे् बजेट कोिको उपलब्धतराको पयुवष्करण; ववति व्यव्थराकरा 
समस्यराहरू समराधरान निदरा्यसम्म वसपमेन् िन्य सवकँदवैन

 ⊲ वकटहरूको िेवलररीको अि्यर र समन्वयकरा लरावि वजमे्मवरार व्यम्क्तको नराम र सम्क्य  वववरणहरू
 ⊲ विल्डमरा वकटहरू प्राति िन्यकरा लरावि वजमे्मवरार व्यक्तको नराम र पयूररा सम्क्य  वववरणहरू 
(ठेिरानरा, टेवलिोन, फ्राक्स, इमेल)

 ⊲ ववसृ्तत ववतरण योजनरा

अि्यर िदरा्य ववतरण योजनरा बनराउनयु दयुववै वकटहरूको ववतरण र लवजम्स्टक योजनरा र कराय्यक्रमकरा लरावि महत्त्वपयूण्य 
हन्छ। यो योजनराले कवतवटरा वकट कयु न रौिोवलक सेवटङहरूमरा कयु न सराझेदरारहरूसँि जरानयुपछ्य  रनी उले्ि 
िनयु्यपछ्य । यसमरा विसो (विसो शृ्रङ्ख िलरा) रराख् आवश्यक हने वस्तयुहरूकरा लरावि प्रावधरानहरू सवहत देश-वरत्रकरा 
यरातरायरात र रण्डरारणकरा लरावि ववसृ्तत योजनराहरू पवन समरावेश हनयुपछ्य । देशमरा धेरवै  िन्तव्यहरू संलग् हन्छन्ख 
रने सबिम्न्त िन्तव्य, प्करार र प्ते्क िन्तव्यमरामरा प्ते्क वकटकरा मरात्ररा, सम्क्य  व्यम्क्तहरू र त्स्तवै अन् 
कयु रराहरू उले्ि िनदे ववसृ्तत सयूिी आवश्यक पछ्य ।

थप जरानकरारीकरा लरावि, iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-
kits-2011 मरा IARH वकट व्यव्थरापनसबिन्ी मराि्यवनददेशनहरू र IARH Kit म्रानयुअल 
हेनयु्यहोस्ख।

तपराईं ररावष्ट्र य NGO हो रने, SRH कराय्यरत समयूह प्योि िनरा्यले र UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलयबराट अि्यर िनरा्यले संययुक्त 
रराष्ट्र  वनकरायहरू प्रायः  ब्लराङे्कट मरानवतरावरादी आयरात छयु टमरासमराववष् हने रएकोले देशमरा वकटहरूको रन्रार 
र आिमन प्वक्रयराहरूलराई सहज बनराउन सकछ। केही एजेन्ीहरू, ववशेषिरी ्थरानीय NGO हरूकरा लरावि, 
िररदमरा हने वढलराइ रोक्करा लरावि ववपद अव्थरा सयुरु हनयुअवघ UNFPA सँि बयुझराइको ज्रापन-पत्र ववकरास िन्य 
उपयोिी हन सकछ।

http://unfpa.org/humanitarian-emergency-procurement
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
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वकटहरूको जरानकरारी र अि्यर िनदे कराय्यमरा सहरायतरा UNFPA विल्ड करायरा्यलय, एजेन्ीकरा सराझेदरारहरू वरा 
जेनेरराको UNFPA मरानवतरावरादी करायरा्यलयद्राररा उपलब्ध िरराउन सवकन्छ:

ठेिरानरा UNFPA
िररद सेवरा शरािरा
Marmovej 51
2100 Copenhagen Denmark

UNFPA
मरानवतरावरादी करायरा्यलय 
Palais des Nations Avenue de la 
paix 8-14
1211 , Geneva 10, Switzerland

इमेल procurement@unfpa.org Humanitarian-SRHsupplies@
unfpa.org

वेबसराइट unfpaprocurement.org unfpa.org

अन्तरतनकाय आपिकालवीन स्ास्थ्य तकटहरू (IEHK) कसरवी अि्नर गन्न 
सतकनछ?

IEHKs WHO वरा UNICEF बराट अि्यर िन्य सवकन्छ। IEHK बरारे व्यरा्रा िनदे र यसलराई WHO बराट कसरी अि्यर 
िन्य सवकन्छ रने्बरारे व्यरा्रा िनदे पयुम्स्तकरा WHO आपतकरालीन स्रास्थ्य वकटको वनम्न वेबसराइटमरा उपलब्ध छ:  
who.int/emergencies/kits/en/.

तपराईं वसधवै वनम्न सम्क्य  वववरणहरू प्योि िरी UNICEF लराई सम्क्य  िन्य पवन सक्युहन्छ:

ठेिरानरा िररद सेवरा के्रि UNICEF आपयूवत्य ववरराि 
Oceanvej 10-12
DK — 2150 Nordhavn, Copenhagen
िेनमराक्य

इमेल supply@unicef.org

टवलिोन +45 4533 5500

फ्राक्स +45 3526 9421

UNICEF सेवरा, सराझेदरार र आपयूवत्यहरूबरारे थप जरानकरारीकरा लरावि, कृपयरा unicef.org/
supply/index_procurement_services.html र supply.unicef.org मरा जरानयुहोस्ख।

mailto:procurement%40unfpa.org?subject=
mailto:Humanitarian-SRHsupplies%40unfpa.org?subject=
mailto:Humanitarian-SRHsupplies%40unfpa.org?subject=
http://unfpaprocurement.org
http://unfpa.org
http://who.int/emergencies/kits/en/
mailto:supply%40unicef.org?subject=
http://unicef.org/supply/index_procurement_services.html
http://unicef.org/supply/index_procurement_services.html
http://supply.unicef.org
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IARH तकट अि्नरको उदाहरण के हो?

उदाहरण: िवीव्र तिसर्ातपि जनसङ््ा, प्रिासवी रिस-बोि्नरहरू

 ⊲ तिसर्ातपि मातनसको सङ््ा: ३०,०००
 ⊲ तिशेष अिलोकनहरू: प्शरासवनक आपयूवत्यहरू ्थरानीय रूपमरा उपलब्ध छन्ख; मयूल रराष्ट्र मरा 
C-सेक्सनको उच् दर र उच् सयुववधराको िेवलररी (>७५%); ररावी क्रस-बोि्यर वव्थरापनको उच् 
सभिरावनरा; बलरात्रार सयुरुमरा मयूल ्थरानमरा हने द्न्द्मरा ज्रात रएको वथयो; मयूल ्थरानमरा प्त्रारोपकरा 
कराय्यहरू प्योि िररन्थो

 ⊲ सयुतिधाहरू र कम्नचारवी
 • मोबराइल (अम््थर) म्लिवनकहरू: UNFPA द्राररा समवथ्यत १ वटरा मोबराइल म्लिवनक; वदनको 
सयमरा सञ्रालन हने बवहरङ्ग रोिी म्लिवनक

 • प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार स्तर: ्थरानरान्तरण पथमरा २ जनरा मेविकल विवकत्सक, २ जनरा 
प्वशवक्त नस्य, १ जनरा प्वशवक्त वमिवराइि सवहत २ वटरा स्रास्थ्य के्रि

 • वसिराररस स्तर: १० वकवम टराढरा, कमजोर रूपमरा सयुसम्जित तर आपतकरालीन प्सयूवत 
कराय्यवववधहरू सम्रादन िन्य सक्म प्वशवक्त कम्यिरारी सवहतको १ वटरा ्थरानीय अस्पतराल

अि्नरको उदाहरण:

िस्यु पररमाण

पयुरुष कण्डमहरू (वकट1) ३

स्छि िेवलररी, व्यम्क्तित (वकट 2A) ३

स्छि िेवलररी, सहरायक (वकट 2B) ३

बलरात्रार-पचिरातको उपिरार (वकट 3) ४

मौम्िक र सयुईबराट वदन सवकने िर्यवनरोधक (वकट 4) ४

यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरूको उपिरार (वकट 5) ४

विवकत्सकीय िेवलररी सहरायतरा (वकट 6A) २

विवकत्सकीय िेवलररी सहरायतरा (वकट 6B) २

िर्यपरात र िर्यपतनकरा जवटलतराहरूको व्यव्थरापन (वकट 8) ४

पराठेघरको मयुि र रेवजनल वटयस्यको उपिरार (वकट 9) ३

भ्राक्युम एक्ट्र राक्रासन िेवलररी (वकट 10) ३

प्जनन स्रास्थ्यकरा लरावि वसिराररस स्तर (वकट 11A) १

प्जनन स्रास्थ्यकरा लरावि वसिराररस स्तर वकट (वकट 11B) १

रित दरान (वकट 12) १

िस्यु
ओक्सीटोवसन १
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IARH तकटसम्न्धवी अि्नरको व्या्ा:

पयुरुष कण्महरू 
(तकट1)

यो वकट १०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो, तसथ्य हरामीलराई ३ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ
जसलराई त्सपवछ प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूको बीिमरा ववररावजत 
िररन्छ।

स्छि िेतलभरवी 
तकटको लातग 
व्यच्क्त (तकट 2A)

आपतकरालीन अव्थराको प्वरासी प्कृवतको करारणले, मवहलरासँि स्रास्थ्य 
सयुववधराहरूमरा पहँि नहन सकछ।

यो वकट १०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो, तसथ्य हरामीलराई ३ 
वटरा वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्त्क् िर्यवती मवहलराकरा लरावि 
सरामयुदरावयक, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूमरा ववतरण िररन्छ।

स्छि िेतलभरवी 
तकटको लातग 
सहायक (तकट 2B)

प्सयूवत सहरायक र स्रास्थ्य स्यराहरार करामदरारहरू समयुदरायमरा हन्छन्ख वरा हँदवैनन्ख रने् 
कयु ररा अज्रात हन्छ।

यो वकटमरा म्राद समराति हने वकवसमकरा आपयूवत्यहरू नरएकराले, तपराईंले यो वकट 
अि्यर िनयु्यपछ्य ।

यो वकट १०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो, तसथ्य हरामीलराई ३ 
वटरा वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्त्क् िर्यवती मवहलराकरा लरावि 
सरामयुदरावयक, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूमरा ववतरण िररन्छ।

बलात्ार-पचिािको 
उपचार (तकट 3)

यो वकट १०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो, तसथ्य हरामीलराई ३ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूको 
बीिमरा ववररावजत िररन्छ।

वरास्तवमरा ४ वटरा प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रि उपलब्ध रएको र आपयूवत्यहरू 
ववरराजन िन्य कठीन हने रएकोले, हरामीले ४ वटरा वकट िररद िनदे छौ;ं प्ते्क 
प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिमरा एक-एक वटरा वकट ववतरण िररन्छ।

मौच्खक र सयुईबाट 
तदन सतकने 
गभ्नतनरोधकहरू 
(तकट 4)

यो वकट १०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो, तसथ्य हरामीलराई ३ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूको 
बीिमरा ववररावजत िररन्छ।

वरास्तवमरा ४ वटरा प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रि उपलब्ध रएको र आपयूवत्यहरू 
ववरराजन िन्य कठीन हने रएकोले, हरामीले ४ वटरा वकट िररद िनदे छौ;ं प्ते्क 
प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिमरा एक-एक वटरा वकट ववतरण िररन्छ।

STIs को उपचार
(तकट 5)

यो वकट १०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो, तसथ्य हरामीलराई ३ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूको 
बीिमरा ववररावजत िररन्छ।

वरास्तवमरा ४ वटरा प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रि उपलब्ध रएको र आपयूवत्यहरू 
ववरराजन िन्य कठीन हने रएकोले, हरामीले ४ वटरा वकट िररद िनदे छौ;ं प्ते्क 
प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिमरा एक-एक वटरा वकट ववतरण िररन्छ।
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तचतकत्सकवीय 
िेतलभरवी सहायिा
(तकट 6A र तकट 
6B)

यो वकट ३०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो; तसथ्य, हरामीलराई १ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्राथवमक स्रास्थ्य के्रिहरूमरा पठराइन्छ।

२ वटरा प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रि उपलब्ध रएको र यो वकटमरा रएकरा 
आपयूवत्यहरू ववरराजन िन्य सभिव नरएकोले, हरामीले ३ वटरा वकट िररद िनदे छौ ंर 
प्ते्क प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रिमरा एक-एक वटरा वकट पठराउने छौ।ं

मोबराइल म्लिवनकहरूले आिवै ँ  िेवलररी िददैनन्ख, त्सवैले वतनीहरूले यो वकट प्राति 
िददैनन्ख।

गभ्नपाि र 
गभ्नपिनका 
जतटलिाहरूको 
व्यिसर्ापन (तकट 
8)

यो वकट ३०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो; तसथ्य, हरामीलराई १ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूमरा 
पठराइन्छ।

२ वटरा प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रि, १ वटरा मोबराइल म्लिवनक र १ वटरा वसिराररस 
स्रास्थ्य के्रि उपलब्ध रएकोले र यो वकटमरा रएकरा आपयूवत्यहरू ववरराजन िन्य सभिव 
नरएकोले, हरामीले ४ वटरा वकट िररद िनदे छौ ं र प्ते्क प्राथवमक र वसिराररस 
स्रास्थ्य स्यराहरार के्रिमरा एक-एक वटरा वकट पठराउने छौ।ं

यी सबवै आपयूवत्यहरू मोबराइल म्लिवनकमरा प्योि िन्य सवकँदवैन। मोबराइल म्लिवनकलराई 
प्योि निररने आपयूवत्यहरू प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधरामरा समरावहत िन्य 
वसिराररस िररन्छ। 

पाठेररको मयुख र 
भेतजनल तटयस्नको 
उपचार (तकट 9)

यो वकट ३०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो; तसथ्य, हरामीलराई १ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूमरा 
पठराइन्छ।

२ वटरा प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रि र १ वटरा वसिराररस स्रास्थ्य के्रि उपलब्ध 
रएको र यो वकटमरा रएकरा आपयूवत्यहरू ववरराजन िन्य सभिव नरएकोले, हरामीले ३ 
वटरा वकट िररद िनदे छौ ंर प्ते्क प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रिमरा एक-एक वटरा 
वकट पठराउने छौ।ं

मोबराइल म्लिवनकहरूले आिवै ँ  िेवलररी िददैनन्ख, त्सवैले वतनीहरूले यो वकट प्राति 
िददैनन्ख।

भ्ाक्युम 
एक्रि ाक्ासन 
िेतलभरवी (तकट 10)

यो वकट ३०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो; तसथ्य, हरामीलराई १ वटरा 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, प्राथवमक र वसिराररस स्रास्थ्य के्रिहरूमरा 
पठराइन्छ।

२ वटरा प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रि र १ वटरा वसिराररस स्रास्थ्य के्रि उपलब्ध 
रएको र यो वकटमरा रएकरा आपयूवत्यहरू ववरराजन िन्य सभिव नरएकोले, हरामीले ३ 
वटरा वकट िररद िनदे छौ ंर प्ते्क प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार के्रिमरा एक-एक वटरा 
वकट पठराउने छौ।ं

मोबराइल म्लिवनकहरूले आिवै ँ  िेवलररी िददैनन्ख, त्सवैले वतनीहरूले यो वकट प्राति 
िददैनन्ख।
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प्रजनन स्ास्थ्यका 
लातग तसफाररस 
स्रको तकट
(तकट 11A र
तकट 11B)

यो वकट १५०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो; तसथ्य, हरामीलराई 
१ वटरा वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, १ वटरा वसिराररस स्रास्थ्य के्रिमरा 
पठराइन्छ।

रगि दान
(तकट 12)

यो वकट १५०,००० जनरा मरावनसकरा लरावि विजराइन िररएको हो; तसथ्य, हरामीलराई १ 
वकट आवश्यक हन्छ जसलराई त्सपवछ, १ वटरा वसिराररस स्रास्थ्य के्रिमरा पठराइन्छ।

ओक्सवीटोतसन

उच् सीजेररयन-िण्ड र उच् सयुववधरा िेवलररी रएकरा सेवटङहरूबराट आउने 
जनसङ्ख ्राहरूले स्रास्थ्य िोजे् व्यवहरारको करारणले प्राथवमक स्रास्थ्य के्रिहरूमरा 
थप सयुववधराकरा िेवलररीहरू िनदे छन्ख।

ओक्सीटोवसनको मरात्ररा वकटको अनयुमरानमरा प्योि िररएको औसतरन्रा धेरवै  हन 
सकछ। 

एकाइ 9: मयु् बदाहरू

 ⊲ IARH वकटहरू रनेकरा तीन मवहनराको अववधकरा लरावि SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयनलराई 
सहज बनराउन आवश्यक पनदे सबवै औषवध, यन्त्र र सरामग्रीहरू समरावेश हने वकटहरूको पयूव्य-प्राक 
िररएको सेट हन्ख।

 ⊲ IARH वकटहरूलराई तीन स्रास्थ्य सेवरा िेवलररी स्तरहरू लवक्त िददै  तीनवटरा स्तरमरा विथीकृत 
िररएको छ: सरामयुदरावयक, प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार र वसिराररस अस्पतराल।

 ⊲ समपयूरक सरामग्रीहरू रनेकरा व्यव्थरापन िन्य सवकने र उपरोि िन्य सवकने वस्तयुहरू हन्ख, जयुन ववशेष 
पररम््थवतहरूमरा प्मयुि वकटहरू पयूररा िन्यकरा लरावि  अि्यर िन्य सवकन्छ। वतनीहरू सक्म वरातरावरण 
र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरू अनयुसरार अि्यर िनयु्यपछ्य ।

 ⊲ IARH वकटहरूमरा रर पनदे र वनरन्तर अि्यर िनदे कराय्यलराई रोक्युपछ्य ; जरारी आपयूवत्यकरा 
आवश्यकतराहरूकरा लरावि िलो-अप अि्यरहरू देशमरा वनयवमत आपयूवत्य रेिराहरूबराट िनयु्यपछ्य ।



156

एकाइ 9 प्रश्नोत्तर: IARH तकटहरू अि्नर गनने (२०१९)

1. सं्थराले समपयूरक सरामग्रीहरू कवहले अि्यर िनयु्यपछ्य ? लराियू हने सबवै ियन िनयु्यहोस्ख:

a. प्दरायकहरू वरा जनसङ्ख ्रालराई सरामग्री प्योि िन्यकरा लरावि प्वशक्ण वदँदरा 
b. आपयूवत्यहरू स्ीकरार िदरा्य र आपतकरालीन अव्थरा पयूव्य प्योि िदरा्य
c. आपयूवत्यलराई ररावष्ट्र य करानयुनको पयूण्य हदसम्म अनयुमवत वदइन्छ र ररावष्ट्र य औषवधहरूको सयूिीमरा 

समरावेश िररन्छ रने
d. प्ते्क आपतकरालीन अव्थराको सयुरुवरातमरा

2. कयु न कथन सही छवै न?

a. वकटहरूमरा सरात मवहनराको अववधकरा लरावि पयरा्यति आपयूवत्यहरू समरावेश छन्ख।
b. सराझेदरारहरूसँि सहकराय्य िन्य र वकटहरूको देश-वरत्रको ववतरणकरा लरावि योजनरा तयरार िन्य 

महत्त्वपयूण्य छ।
c. विसो शृ्रङ्ख िलरा सवहत यरातरायरात र रण्डरारणकरा लरावि योजनरा हन महत्त्वपयूण्य हन्छ।
d. अव्थराको ववशे्षण िन्य, जनसङ्ख ्राकरा आवश्यकतराहरू मयूल्राङ्कन िन्य र व्यव्थरापन िन्य 

सवकने र अन् उपकरण अि्यर िन्यकरा लरावि वनरन्तर समन्वयन हनयुपछ्य ।

3. ___________________, ___________________, र______________________ स्रास्थ्य स्यराहरारकरा वववरन् 
स्तरहरूमरा छन्ख जसकरा लरावि IARH वकटहरू विजराइन िररएकरा छन्ख।

a. अन्तररा्यवष्ट्र य स्तर
b. प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार
c. वसिराररस अस्पतराल
d. समयुदराय/स्रास्थ्य िौकी
e. स्रास्थ्य मन्त्ररालय

4.  IARH वकटहरू कसले व्यवम््थत िद्यछ?

a. UNHCR
b. UNICEF
c. UNFPA
d. UNOCHA

5. IARH वकटहरू अि्यर िन्य कस्तो जरानकरारी आवश्यक हन्छ? लराियू हने सबवै ियन िनयु्यहोस्ख:

a. ववसृ्तत सम्क्य , िेवलररी र ववति व्यव्थरासबिन्ी जरानकरारी
b. पररम््थवत र लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको प्करारबरारे जरानकरारी
c. वकटहरू कहरँा प्योि िररने छ र कयु न सं्थराले वकटहरूको ववतरणलराई व्यवम््थत िनदे छ
d. वकटहरू वकन आवश्यक छन्ख
e. स्रास्थ्य के्रि र वसिराररस अस्पतरालहरूको सङ्ख ्रा
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SRH का लातग MISP को 
मोड्युलपचिािको परवीषिण

1. SRH करा लरावि MISP करा उदे्श्य र अन् प्राथवमकतराकरा वक्रयराकलरापहरूमरा वनम्न समरावेश हन्छन्ख

a.  यौन दयुव्य्यवहरार रोके् र उतिरजीवीहरूकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउने
b. HIV र अन् STIs को सङ्ख क्रमण रोके् र यसको करारणले हने वबमरारी र मृत्युदर कम िनदे
c. अत्रावधक मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको वबमरारी र मृत्युदर रोके्
d. अवनम्छित िररा्यव्थरा रोके् र करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध छ रनी 

सयुवनवचित िनदे
e. मरावथकरा सबवै

2. यौन दयुव्य्यवहरारकरा उतिरजीवीहरूकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउनकरा लरावि मराि्यदश्यनको 
वसधिरान्त कयु न हो ? 

a. सयुरक्रा
b. िोपनीयतरा
c. सेवरा िेवलररी
d. िवैर-रेदरराव
e. a, b र d

3. SRH करा लरावि MISP को प्राथवमकतराको वक्रयराकलरापको रूपमरा के समरावेश िररएको छवै न ?

a. प्सवपयूव्य स्यराहरार
b. प्सवोतिर स्यराहरार
c. ववसृ्तत GBV सेवराहरू
d. HIV स्वैम्छिक पररामश्य र परीक्ण
e. मरावथकरा सबवै

4. कयु न िरावहँ WHO स्रास्थ्य प्णरालीको मयूल िण्ड होइन:

a. ववति व्यव्थरा
b. विवकत्सरा सरामरानहरू
c. सेवरा िेवलररी
d. बजरारीकरण
e. शरासन प्णराली तथरा नेतृत्व
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5. वकशोर-वकशोरीहरूसँि आफनरा छनोटकरा सयुरवक्त, प्ररावकरारी, वहनीय र स्ीकरारयोग्य िर्यवनरोधककरा 
वववधहरूबरारे जरानकरार रहने र पहँि िन्य अवधकरार छ।

सहवी िा गलि

6. प्राकृवतक प्कोप आएपवछ र स्रास्थ्य करायरा्यन्वयन बवैठकहरू ्थरापनरा िरेपवछ दयुई 
हतिरा रयो तर SRH समन्वयन बवैठकहरू सयुरु रएको छवै न। तपराईंले के िनयु्यपछ्य ? 

a. थोरवै  लरामो समयसम्म प्तीक्रा िनयु्यहोस्ख, स्रास्थ्य वक्रयराकलरापहरू ्थरापनरा रएपवछ, स्रास्थ्य के्त्र/
समयूहले SRH मरा ध्यरान केम््रित िनदे छ

b. छयु ट्वै  SRH बवैठकहरूको तत्रालीन प्रारभिकरा लरावि स्रास्थ्य समयूहमरा वकरालत िनयु्यहोस्ख
c. पोषण समन्वयन बवैठकहरूमरा उपम््थत हनयुहोस्ख
d. a र c दयुववै

7. मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH कराय्यक्रमको वसधिरान्त कयु न होइन ?

a. अग्रीम मरानव अवधकरार र प्जनन अवधकरारहरू
b. प्रावववधक दृढतरा र ववतिीय उतिरदरावयत्व सयुवनवचित िनदे
c. SRH कराय्यरत समयूहमरा उपम््थवतहरूसँि मरात्र जरानकरारी र नवतजराहरू सराझरा िनयु्यहोस्ख
d. सम्मरानजनक सराझेदरारीहरूमरा कराय्य िनयु्यहोस्ख

8. SRH समन्वयकको रयूवमकरा वनम्नरानयुसरार छ:

a. स्रास्थ्य, GBV, HIV र लोवजम्स्टक के्त्र/समयूह/कलराकरहरू वरत्र समन्वय, सञ्रार र सहकराय्य िनदे
b. स्रास्थ्य सराझेदरारहरूलराई मरानवतरावरादी योजनरा प्वक्रयरा र अपीलहरूबराट SRH कोष र ववसृ्तत 

SRH मरा परारिमन िन्य बह वष्य कोष िोज्मरा सहरायतरा िनदे
c. सवक्रय केसको पवहिरान र HIV को केस व्यव्थरापन र पवहलो वरा दोस्ो रेिरा उपिरार र को-

टट्र राइमोक्सराजोलकरा लरावि एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरूको प्राम्तिलराई नेतृत्व िनदे
d. SRH करा लरावि MISP सेवराहरूको वनरीक्ण िन्य SRH करा लरावि MISP जरँािसयूिीको उपयोि 

िनदे
e. a, b र d
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9. नवजरात वशशयुको ितररा सङे्कत कयु न होइन?

a. विट्खस वरा ऐठंन
b. घट्खदो वक्रयराकलराप वरा िवतवववधको कमी
c. स्तनपरान
d. द्युत स्तनपरान (प्वत वमनेट ६० पटकरन्रा धेरवै  सरास िेनदे)
e. एकदमवै सरानो आकरारमरा जन्मने

10. आपतकरालीन प्सयूवत तथरा नवजरात वशशयुको स्यराहरार (EmONC) र अत्रावश्यक नवजरात वशशयुको स्यराहरारको 
ररािको रूपमरा दक् प्सयूवत पररिराररकराहरू कस्तरा अत्रावश्यक सेवराहरू उपलब्ध िरराउन सक्म हनयुपछ्य ? 

a. िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको प्रावधरान
b. नवजरात वशशयुको वबमरारीको व्यव्थरापन र अपररपक्/कम जन्मतौल रएकरा बच्राहरूको 

स्यराहरार
c. प्सवपयूव्य र प्सवोतिर हेमोरेजको रोकथराम र व्यव्थरापन
d. रेक्युम एक्सटट्र ्खयराक्शनद्राररा सहरायतरा प्दरान िररएको िेवलररीको प्रावधरान
e. थम्यल सयुरक्रा (सयुख्रा िरराउने, न्रानो बनराउने, तयुरून्तवै करािमरा रराखे् र ववस्तरारवै  नयुहराउने)
f. मरावथकरा सबवै

11. ववसृ्तत SRH वक्रयराकलरापहरूको एकीकरणकरा लरावि योजनरा कवहले करायरा्यन्वयन हनयुपछ्य ?

a. मरानवतरावरादी प्वतवक्रयराको प्रारभिमरा
b. मृत्युदर म््थर रएपवछ
c. ्थरानीय स्रास्थ्य अवधकरारीहरूले ववसृ्तत सेवराहरू सयुरु िन्यकरा लरावि मरानवतरावरादी समयुदरायलराई 

सयूिीत िदरा्य
d. b र c

12. आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्ट्र रेटट्र ोरराइरहरू वलइरहेकरा सबवै संकटद्राररा प्रराववत वयस्क र ववकवसत 
HIV सँि बराँविरहेकरा मरावनसलराई के प्स्तराव िनयु्यपछ्य?

 
a. एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू
b. को-टट्र राइमोक्सराजोल
c. कण्डमहरू
d. वटटरानस प्ोविलेम्क्स
e. a, b र d
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13. प्ररावकरारी सन्र्य प्णरालीमरा म्लिवनक सञ्रालनरात्मक समयराववधमरा मरात्र यरातरायरातकरा ववकल्पहरू
उपलब्ध हनयुपछ्य ।

सहवी िा गलि

14. यौन दयुव्य्यवहरारकरा मवहलरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि म्लिवनकल स्यराहरारमरा वनम्न मधे्य कयु न समरावेश 
िररएको छवै न  

a. इवतहरास र उतिरजीवीको सहमवतमरा पयूण्य विवकत्सरा परीक्ण
b. उतिरजीवीको सहमवतमरा सहरानयुरयूवतशील तथरा िोपनीय स्यराहरार र पररामश्य
c. िररा्यव्थरा ववकल्पहरू बरारे जरानकरारी र करानयूनको पयूण्य दरायररासम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारकरा 

लरावि सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार/सन्र्य
d. सबवै ववषयहरूमरा सबवै उतिरजीवीहरूकरा लरावि िोरेम्न्क परीक्ण र सङ्कलन िररनयुपछ्य
e. मनोववैज्रावनक वरा मरानवसक स्रास्थ्य सेवराहरू

15.  तपराईंको सं्थरालराई देशमरा आपयूवत्यहरू प्राति िन्यमरा तरावक्य क ियुनौती र महत्त्वपयूण्य वढलराइहरू रइरहेको  
 छ। यस्तो वरास्तववकतरामरा, तपराईं यो अव्थरालराई सबिोधन िन्यकरा लरावि के िन्य सक्युहन्छ?

a. SRH र स्रास्थ्य के्त्र/लिसटर समन्वयन बवैठकको अववधमरा ियुनौतीहरू बरारे छपिल िन्य
b. UNPFA र/वरा तरावक्य क लिसटरले तपराईंलराई सहरायतरा िन्य सकछ वक रनी उनीहरूलराई सम्क्य  

िन्य
c. ्थरानीय रूपमरा औषवध र आपयूवत्यहरू प्राति िन्यकरा लरावि प्राम्ति प्वक्रयराहरू परालनरा िन्य र 

ियुणस्तर आश्वरासन सञ्रालन िन्य
d. मरावथकरा सबवै

16. प्ोजेम्स्टन मरात्र आपतकरालीन िर्यवनरोधक (EC) िक्ीहरू प्जनन उमेरकरा सबवै मवहलरा, केटी र  
 वकशोरीहरूलराई मरात्र नरएर जरारी िर्यवनरोधककरा लरावि सम्म्मवलत मौम्िक िर्यवनरोधकहरू 
 प्योि निन्य सयुझराव िररएकरा ती व्यम्क्तहरूकरा लरावि पवन सयुरवक्त छन्ख।

सहवी िा गलि

17. सङ्ख क्रमण वनयन्त्रणको उदराहरणमरा वनम्न समरावेश छन्ख:

a. धराररलरा वस्तयुहरूलराई सराधरारण िोहोरकरा ररँािरा वरा झोलराहरूमरा िरालने
b. रितकरा वछटराहरू वरा अन्त शरारीररक तरल पदराथ्यहरूलराई ०.५% लिोररन समराधरानद्राररा तयुरून्तवै 

र ध्यरानपयूव्यक सिरा िनदे
c. सयुईहरूमरा पयुनः  ढक्न लिराउने
d. दयुवषत उपकरणहरूलराई तरातो परानीमरा वरजराउने

18. मवहलराकरा कण्डम वरा इम्प्रान्हरू जस्तरा पयूरक वस्तयुहरूलराई सधैं प्ते्क आपतकरालीन अव्थराको 
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प्रारभिमरा अि्यर िनयु्यपछ्य ।

सहवी िा गलि

19. SRH करा लरावि MISP सेवरा र ववसृ्तत SRH सेवराहरूको कराय्यक्रम योजनरा र करायरा्यन्वयनमरा को 
 संलग् हनयुपछ्य ? 

a. LGBTQIA समयूहहरू
b. अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू
c. वकशोर-वकशोरीहरू
d. सरामयुदरावयक नेतृत्वकतरा्यहरू
e. SRH संयोजक
f. मरावथकरा सबवै

20. िर्यवनरोधन पररामश्य र अल्पकरालीन तथरा दीघ्यकरालीन वववधहरूकरा दरायररा सबवै िर्यपतन सेवराहरूमरा 
वबररामीहरूलराई प्स्तराव िररनयुपछ्य । 

सहवी िा गलि
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पररतशट् A: SRH का लातग MISP का 
उदे्श्यहरू के-के हुन्?

स्ास्थ्य षेित्र/क्सटरले MISP को काया्नन्वयन नेिृत्व गन्नका लातग संसर्ा पतहचान 
गछ्न  भनवी सयुतनतचिि गनने नेिृत्व SRH संसर्ाले:140 

 ⊲ स्रास्थ्य सेवराहरू उपलब्ध िरराउने सबवै वनकरायहरूलराई प्रावववधक र सञ्रालन सहरायतरा उपलब्ध 
िरराउन SRH संयोजक वनयोवजत िछ्य ;

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयन सयुवनवचित िन्य समम्न्वत कराय्यलराई सहज बनराउन सबवै सरान्वर्यक 
सरोकरारवरालराहरूसँि वनयवमत बवैठकहरू आयोजनरा िछ्य ;

 ⊲ MISP करायरा्यन्वयनसँि सबिम्न्त कयु नवै पवन समयस्यरा बरारे स्रास्थ्य के्त्र/लिसटर, लवैवङ्गकतरामरा 
आधराररत वहंसरा (GBV), उप- के्त्र/लिसटर र/वरा HIV ररावष्ट्र य समन्वयन बवैठकहरूमरा ररपोट्य िछ्य ;

 ⊲ त्सवैिरी स्रास्थ्य/GBV/HIV समन्वयन प्वक्रयराहरूसँि, ववद्मरान SRH सेवराहरूको प्वतवित्रण र 
ववशे्षण सयुवनवचित िछ्य ;

 ⊲ स्रास्थ्य तथरा लोवजम्स्टक के्त्र/लिसटरहरूसँिको सहकराय्यमरा SRH सेवरा र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा 
बरारे जरानकरारी सराझरा िछ्य ; र

 ⊲ समयुदराय SRH सेवराहरूको उपलब्ध र ्थरान बरारे सिेत छ रनी सयुवनवचित िछ्य । 

तनम्नानयुसार यौन तहंसा रोके् र उत्तरजवीिवीहरूका आिश्यकिाहरूमा 
प्रतितरिया जनाउने:

 ⊲ ववशेषिरी, मवहलरा र केटीहसवहत प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूलराई यौन वहंसराबराट सयुरवक्त िन्यकरा लरावि 
स्रास्थ्य सयुववधराहरूसवहत सरामयुदरावयक, ्थरानीय र विम्स्टट्र क्ट स्तरहरूमरा रोकथराममयूलक उपरायहरू 
करायरा्यन्वयन िन्य ववशेषिरू सयुरवक्त लिसटर र GBV उप-लिसटरसवहत, अन् लिसटरहरूसँि 
कराय्य िरेर;

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि उपलब्ध अन् सहकराय्य सेवराहरूमरा म्लिवनकल स्यराहरार र 
सन्र्य िरेर; र

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीववहरूलराई उपययुक्त म्लिवनकल स्यराहरार र सन्र्य प्राति िन्य र उपलब्ध िरराउन 
स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूवरत्र िोपनीय र सयुरवक्त ्थरानहरूमरा ररािेर। 

140 मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको अन्तरवनकराय विल्ड म्रानयुअल २०१८ को संशोधन (संकटहरूमरा प्जनन स्रास्थ्यको अन्तरवनकराय कराय्यरत 
समयूह, २०१८), , http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf।

http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf
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तनम्नानयुसार HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोके् र यसको कारणले हुने 
अस्सर्िा र मृत्युदर कम गनने:

 ⊲ रित सञ्रारको सयुरवक्त र आनयुपरावतक प्योि ्थरापनरा िरेर;
 ⊲ मरानक सरावधरानीहरूको एम्प्केसन सयुवनवचित िरेर;
 ⊲ वनः शयुल्क, लयुवब्केट िररएको पयुरूष कण्डमहरूको उपलब्धतराको ग्यरारेण्ी वदए र उपययुक्त हँदरा 
(उदराहरण, संकटरन्रा पवहले जनसङ्ख ्राद्राररा पवहले नवै प्योि िररएको), मवहलरा कण्डमहरूको 
प्रावधरान सयुवनवचित िरेर;

 ⊲ आमरा-देम्ि-बच्राको सङ्ख क्रमणको रोकथराम (PMTCT) कराय्यक्रमहरूमरा नरामरंावकत रएको 
मवहलरासवहत आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापी (ART) कराय्यक्रममरा नरामरंावकत रएकरा 
मरावनसकरा लरावि उपिरार जरारी रराख् एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू (ARVs) को प्रावधरानलराई सहरायतरा िरेर;

 ⊲ उपययुक्त रए अनयुसरार यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरू र व्यरावसरावयक अनरावरणकरा लरावि 
अनरावरणपचिरातराको प्ोविलेम्क्स (PEP) उपलब्ध िरराएर;

 ⊲ HIV रेवटएको वरा HIV सँि पवहले नवै वनदरान रएकरा वबररामीहरूकरा लरावि अवसरवरादी संक्रमणहरूकरा 
लरावि को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोविलेम्क्सको प्रावधरानलराई सहरायतरा िरेर; र

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा STIs को वस्रिोवमक वनदरान र उपिरारको उपलब्धतरा सयुवनवचित िरेर।
 

तनम्नानयुसार अत्ातधक मािृत्व र निजाि तशशयुको अस्सर्िा र मृत्युदरलाई रोके्:

 ⊲ वनम्न कयु रराहरू सवहत सिरा र सयुरवक्त िेलीररर, महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार र जीवन बिरानउ 
आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात वशशयुको स्यराहरार (EmONC) सेवराहरूको उपलब्धतरा र सयुलरतरा 
सयुवनवचित िरेर:

 • सरान्वर्यक अस्पतराल स्तरमरा: ववसृ्तत आपतकरालीन प्सयुवत र नवजरात वशशयुको स्यराहरार 
(CEmONC) को प्रावधरानकरा लरावि दक् विवकत्सरा कम्यिरारी र आपयूवत्यहरू;

 • स्रास्थ्य सयुववधराको स्तरमरा: प्राकृवत जन्महरूकरा लरावि प्वशवक्त दक् प्सयूवत पररिराररकराहरू र 
आधराररयूत आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात वशशयुको स्यराहरार (BEmONC) को प्रावधरान;

 • सरामयुदरावयक स्तरमरा: सयुरवक्त िेलीररर र EmONC सेवराहरूको उपलब्धतरा बरारे समयुदरायमरा 
जरानकरारीको प्रावधरान र स्रास्थ्य सयुववधराहरूबराट स्यराहरार िोज्नुको महत्त्व; स्रास्थ्य सयुववधरामरा 
पहँि सभिव नहँदरा सिरा िृह िेलीरररहरूलराई प्वधि्यन िन्य देम्िनेिरी िर्यवती मवहलरा र प्सयूवत 
पररिराररकराहरूलराई सिरा िेलीररर वकटहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

 ⊲ समयुदरायदेम्ि स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालसम्म यरातरायरात र सञ्रार सहज बनराउनकरा लरावि प्वत वदन 24 
घण्रा, प्वत हतिरा 7 वदन सन्र्य प्णराली ्थरापनरा िनदे;

 ⊲ स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालहरूमरा जीवन बिराउने िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको उपलब्धतरा बरारे 
सयुवनवचित िरेर; र

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नहँदरा वरा अम््थर हँदरा सिरा िेवलररी र तत्रालीन नवजरात वशशयुको 
स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा सयुवनवचित िरेर। 
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तनम्नानयुसार अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरूको रोकर्ाम गनने:

 ⊲ मराि पयूररा िन्यकरा लरावि प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधराहरूमरा लरामो समयसम्म कराम िनदे, प्त्रावतथी 
र छोटोसमयसम्म कराम िनदे िर्यवनरोधक वववधहरू (पयुरूष र मवहलरा [पवहले नवै प्योि िररँदरा] करा 
कण्डमहरू र आपतकरावलन िर्यवनरोधकसवहत [EC] को दरायरराको उपलब्धतरा सयुवनवचित िरेर;

 ⊲ ववद्मरान जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा सरामग्रीहरू र िर्यवनरोधन पररामश्यसवहत जरानकरारी उपलब्ध 
िरराउने जसले सयूवित छनोट र सहमवत, प्ररावकरारीतरा, सेवराग्रराही िोपनीयतरा र िोप्तरा, समरानतरा र 
िवैर-रेदररावलराई महत्व वदन्छ; र

 ⊲ समयुदराय मवहलरा, वकशोर-वकशोरीहरू र पयुरूषकरा लरावि िर्यवनरोधकहरूको उपलब्धतरा बरारे सिेत 
छन्ख रनी सयुवनवचित िरेर।

 

सम्ि भएसम् तछटो प्रार्तमक स्ास्थ्य स्ाहारमा एकवीकृि तिसृ्ि SRH 
सेिाहरूका लातग योजना बनाउने।

 ⊲ स्रास्थ्य प्णरालीकरा छ वटरा मयूल िण्ड सबिोधन िन्यमरा स्रास्थ्य के्त्र/समयूहकरा सराझेदरारहरूसँि कराय्य 
िनदे: सेवरा िेवलररी, स्रास्थ्य कराय्यबल, स्रास्थ्य प्णराली जरानकरारी, विवकत्सरा सरामग्रीहरू, ववति व्यव्थरा 
र शरासन प्णराली र नेतृत्व।

 

अन्य प्रार्तमकिा

 ⊲ स्रास्थ्य के्रि र अस्पतराल सयुववधराहरूमरा सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार करानयूनको पयूण्य हदसम्म उपलब्ध 
छ रनी सयुवनवचित िन्य पवन महत्त्वपयूण्य हन्छ।
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पररतशट् B: SRH का लातग MISP 
तनरवीषिणको जाँचसूचवी
SRH समन्वयकले समग्र स्रास्थ्य के्त्र/लिसटर वनरीक्ण र मयूल्राङ्कनको ररािको रूपमरा प्ते्क मरानवतरावरादी 
सेवटङमरा सेवरा प्रावधरान वनरीक्ण िन्य SRH करा लरावि MISP वनरीक्णको जरँािसयूिी करायरा्यन्वयन िछ्य । केही 
मरावमलराहरू, यो SRH व्यव्थरापकहरूद्राररा मौम्िक ररपोट्यद्राररा र/वरा अवलोकन रेटहरूबराट िन्य सवकन्छ। 
मरानवतरावरादी पररम््थवतको प्रारभिमरा, वनरीक्ण सरातिरावहक रूपमरा िररन्छ र समग्र स्रास्थ्य के्त्र/समयूहसँि 
ररपोट्यहरू सराझरा र छलिक िररनयुपछ्य । सेवराहरू पयूण्य रूपमरा ्थरापनरा िरेपवछ, मरावसक वनरीक्ण पयरा्यति हन्छ। 
समराधरानहरू िेलरा परान्य र करायरा्यन्वयन िन्य SRH सरोकरारवरालराहरूकरा बवैठकहरूको अववधमरा सेवरा कररे र 
स्रास्थ्य के्त्र/लिसटरको समन्वयन कराय्यवववधमरा अन्तर र ओररल्रापहरू बरारे छलिल िनयु्यहोस्ख।

W

1. SRH नेिृत्व तनकाय र SRH समन्वयक
हो  होइन

1.1 पवहिरान िररएको SRH वनकराय र स्रास्थ्य के्त्र/लिसटर
पवहिरान िररएको SRH वनकराय र स्रास्थ्य के्त्र/लिसटर

नेतृत्व वनकराय

नेतृत्व वनकराय

1.2 SRH सझेदरारकरा बवैठकहरू ्थरापनरा रयो र वनयवमत रूपमरा बवैठक बसे् हो होइन

ररावष्ट्र य (मरावसक)

उप-ररावष्ट्र य/विम्स्टट्र क्ट (अधि्य-सरातिरावहक)

्थरानीय (सरातिरावहक)

1.3 योग्य सराझेदरारले नेतृत्व िछ्य न्ख/SRH कराय्य समयूहको बवैठकहरूमरा सहररािी 
हन्छन्ख हो होइन

स्रास्थ्य मन्त्ररालय

UNFPA र अन् योग्य संययुक्त रराष्ट्र करा वनकरायहरू

अन्तररावष्ट्र य NGOs

्थरानीय NGOs

सयुरक्रा/GBV

HIV

वसमरान्तकृत (वयस्कहरू, असक्मतरा रएकरा व्यम्क्तहरू, LGBTQIA 
मरावनसहरू) सवहत नरािररक समराजकरा सं्थराहरू

1.4 स्रास्थ्य/सयुरक्रा/GBV/के्त्र/समयूह र ररावष्ट्र य HIV कराय्यक्रमकरा इनपयुटहरू, 
सयुवनवचित प्वतवित्रण र ववद्मरान SRH सेवराहरूको जरँाि

2. जनसाङ्ख्यतकवीय
2.1 कयु ल जनसङ्ख ्रा

2.2 प्जनन हने उमेरकरा (१५ देम्ि ४९ उमेर, जनसङ्ख ्राको २५% मरा 
अनयुमरान िररएको) मवहलराको सङ्ख ्रा
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W

2.3 यौन कराय्यमरा सवक्रय पयुरुषहरू (जनसङ्ख ्राको २०% मरा अनयुमरान 
िररएको) को सङ्ख ्रा

2.4 असभ् जन्म दर (ररावष्ट्र य आयोजक र/वरा प्रराववत जनसङ्ख ्रा, 
जनसङ्ख ्राको ४% मरा अनयुमरान लिराइएको)

3. यौन हतंसा रोक्रे र उि्िरजवीिवीका आिश्यकिाहरूमा प्रितक्रतया जनाउने
हो होइन

3.1 यौन वहंसरालराई रोक्करा लरावि के्त्रराित समम्न्वत प्वक्रयराहरू ्थरानमरा छन्ख

3.2 स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सयुरवक्त पहँि

सयुरक्राकरा उपरायहरू रएको स्रास्थ्य सयुववधराहरूको प्वतशत (वरत्र लकहरू 
रएकरा यौन-पृथकृ्त शौिरालयहरू; स्रास्थ्य सयुववधराको वररपरर बतिी; 
िराि्यहरू वरा ररसेप्सन जस्तरा को सयुववधरामरा प्वेश िरेको छ वरा छोिेको छ 
रनी वनयन्त्रण िनदे प्णराली)

%

3.3 यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूलराई व्यवम््थत िन्य िोपनीय स्रास्थ्य
सेवराहरू हो होइन

यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूको म्लिवनकल व्यव्थरापन उपलब्ध िरराउने 
स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूको प्वतशत (स्यराहरार प्स्तराव िनदे स्रास्थ्य 
सयुववधराहरूको सङ्ख ्रा/सबवै स्रास्थ्य सयुववधराहरू) x १००

%

आपतकरालीन िर्यवनरोध;

िररा्यव्थरा जरँाि (EC वरा अनरावरणपचिरातराको प्ोविलेम्क्स [PEP] पहँि िन्य 
आवश्यक हँदवैन)

िररा्यव्थरा

PEP

STIs  रोके् र उपिरार िनदे एम्न्बरायोवटकहरू

STIs  रोके् र उपिरार िनदे एम्न्बरायोवटकहरू

हेपराटराइवटस B को िोप

सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार (SAC)

स्रास्थ्य सेवराहरूमरा वसिराररस

सयुरवक्त िर्यपतनमरा सेवराहरूमरा वसिराररस

मनोववैज्रावनक र सरामरावजक सहरायतरा सेवराहरूमरा वसिराररस

3.4 स्रास्थ्य सेवराहरूमरा ररपोट्य िररएकरा यौन वहंसराकरा घटनराहरूको सङ्ख ्रा

घटनराको ७२ घण्रा वरत्र PEP प्राति िन्य यौन वहंसराकरा योग्य 
उतिरजीवीहरूको प्वतशत:(घटनराको ७२ घण्रावरत्र PEP प्राति िनदे 
योग्य उतिरजीवीहरूको सङ्ख ्रा/PEP प्राति िन्यकरा लरावि योग्य 
उतिरजीवीहरूको जम्मरा सङ्ख ्रा) x १००

%

हो होइन

3.5 यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि स्यराहरारकरा लरारहरू र ्थरान बरारे
जरानकरारी

4. HIV रोकर्ाम गर्नयुहोस् र ि्यसमा प्रितक्रतया जनाउनयुहोस् 
4.1 सयुरवक्त र आनयुपरावतक रक्त सञ्रारकरा प्ोटोकलहरू करायरा्यन्वयनमरा छन्ख

4.2 परीक्ण िररएकरा रितकरा एकराइ/दरान िररएकरा रितकरा एकराइहरू x १००

4.3 स्रास्थ्य सयुववधराहरूसँि मरानक सरावधरानीहरू अपनराइएकरा छन्ख रनी 
सयुवनवचित िन्य पयरा्यति
सरामग्रीहरू
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4.4 लयुवब्केट लिराइएकरा कण्डमहरू वनः शयुल्क उपलब्ध छन्ख

स्रास्थ्य सयुववधराहरू

सरामयुदरावयक तह

वकशोर-वकशोरीहरू

LGBTQIA

अपराङ्गतरा रएकरा व्यम्क्तहरू

यौन करामदरारहरू

4.5 यस अववधमरा वलइएकरा कण्डमहरूको अनयुमरावनत सङ्ख ्रा

4.6 यस अववधमरा ववतरण सराइटहरूमरा पयुनः  पयूतथी िररएकरा कण्डमहरूको 
सङ्ख ्रा ्थरान वनवद्यष् िनयु्यहोस्ख:

4.7 PMTCT सवहत आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापीमरा 
नरामरंावकत रएकरा मरावनसकरा लरावि उपिरार जरारी रराख् उपलब्ध 
एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू

4.8 यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि PEP उपलब्ध छ; पेशेवर 
अनरावरणकरा लरावि PEP उपलब्ध छ

4.9 अवसरवरादी सङ्ख क्रमणहरूकरा लरावि को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोविलेम्क्स

4.10 स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा उपलब्ध STIs करा लरावि लक्णरात्मक वनदरान र
उपिरार

5. अि्याधतक मािृि्ि िर्ा निजाि शतशयुको मृि्ययु र मृि्ययु दर रोक्न
5.1 प्वत ५००,००० जनसङ्ख ्रामरा EmONC आधराररयूत र ववसृ्ततको 

उपलब्धतरा हो होइन

प्वत ५००,००० जनसङ्ख ्रामरा परँाि आधराररयूत EmONC रएको स्रास्थ्य
के्रि

ववसृ्तत EmONC रएको अस्पततराल, प्वत ५००,००० जनसङ्ख ्रा
मधे्य एक

5.2 स्रास्थ्य के्रि (आधराररयूत EmONC २४/७ सयुवनवचित िन्य) हो होइन

प्वत वदन प्वत ५० बवहरङ्ग पररामश्यहरूको
कत्यव्यमरा एउटरा योग्य स्रास्थ्य करामदरार

उपलब्ध आधराररयूत EmONC सहरायतरा िन्य नवजरात वशशयुकरा 
आपयूवत्यहरूसवहत पयरा्यति आपयूवत्यहरू

अस्पतराल (ववसृ्तत EmONC २४/७ सयुवनवचित िन्य) हो होइन

प्वत वदन प्वत ५० बवहरङ्ग पररामश्यहरूको
कत्यव्यमरा एउटरा योग्य स्रास्थ्य करामदरार

ड्युटीमरा विवकत्सक, पररिराररकरा, वमिवराइि र एने्थेवटस्टको एउटरा 
समयूह

ववसृ्तत EmONC २४/७ लराई सहरायतरा िन्य पयरा्यति औषवध र
आपयूवत्यहरूलराई सहरायतरा िन्य

िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरार (PAC)

PAC को कररेज:(PAC उपलब्ध हँदरा स्रास्थ्य सयुववधराहरूको सङ्ख ्रा/
स्रास्थ्य सयुववधराहरूको सङ्ख ्रा) x १००

PAC प्राति िनदे मवहराल र केटीहरूको सङ्ख ्रा
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5.3 २४/७ प्कराय्य िनदे प्सयूवत र नवजरात वशशयुकरा आपतकरालीन
अव्थराहरूकरा लरावि सन्र्य प्णराली (सञ्रारकरा मराध्यमहरू [रेवियो, 
मोबराइल िोनहरू])

हो होइन

समयुदरायदेम्ि स्रास्थ्य के्रिसम्म यरातरायरात २४/७ उपलब्ध छ

स्रास्थ्य के्रिदेम्ि अस्पतरालसम्म यरातरायरात २४/७ उपलब्ध छ

5.4 ्थरानमरा कोल्ड िेन (अम्क्सटोवसन, रक्त परीक्णहरूकरा लरावि) को
प्कराय्य िनदे

5.5 स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा सबवै जन्महरूको अनयुपरात वदने मवहलराहरूको 
नबिर/समरान अववधमरा जम्न्मएकरा बच्राहरूको अपेवक्त नबिर) x १०० %

5.6 पयूररा िररएकरा EmONC करा आवश्यकतरा:(वनवद्यष् िररएको अववधमरा 
EmONC मरा उपिरार िररएको मयु् प्त्क् प्सयूवत जवटलतराहरू रएकरा 
मवहलराहरूको नबिर/समरान अववध र समरान के्त्रमरा िभिीर प्त्क् प्सयूवत 
जवटलतराहरू रएकरा मवहलराहरूको अपेवक्त नबिर) x १००

%

5.7 सीजेररयन िेवलररीहरूको सङ्ख ्रा/स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा प्त्क् 
जन्महरूको सङ्ख ्रा x १०० %

5.8 सिरा िेवलररी र नवजरात वशशयुको स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र
सरामग्रीहरू

5.9 सिरा िेलीररर वकटको कररेज:(स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा पहँि सभिव 
नरएको के्त्रहरूमरा ववतरण िररएको सिरा िेवलररी वकटहरूको नबिर/
िर्यवती मवहलराहरूको अनयुमरावनत नबिर) x १००

%

5.10 म्लिवनक र अस्पतरालहरू सवहत ववतरण िररएकरा नवजरात वशशयुकरा 
वकटहरूको सङ्ख ्रा

5.11 िररा्यव्थरा र बच्राको जन्मकरा जवटलतराहरूको ितरराकरा सङे्कतहरू र 
कहरँा स्यराहरार िोजे् रने्बरारे सयूवित िरराइएको समयुदराय

6. अनतच्छति गर्भािस्र्ाहरू रोक्ने

6.1 छोटो समयसम्म कराम िनदे वववधहरू कम्ीमरा एउटरा सयुववधरा्थलमरा 
उपलब्ध छन्ख हो होइन

6.2 कण्डमहरू

6.3 EC िक्ी

6.4 संयोवजत मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरू

6.5 ६.५

6.6 प्त्रारोपणहरू

6.7 इन्ट्र राययुटेरराइन यन्त्रहरू (IUDs)

6.8 प्ते्कको न्यूनतम तीन मवहनराको आपयूवत्य करायम रराखे् स्रास्थ्य 
सयुववधरा्थलहरूको सङ्ख ्रा सङ्ख ्रा

कण्डमहरू

EC िक्ी

संयोवजत मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरू

प्ोजेम्स्टन मरात्र रएकरा िर्यवनरोधक िक्ीहरू

सयुईबराट वदन सवकने

प्त्रारोपणहरू

प्त्रारोपणहरू
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7. ितस्िृि GBV सेिाहरूमा परतिर्िनको लागत योजना

7.1 सेवरा िेवलररी हो होइन

समयुदरायमरा SRH करा आवश्यकतराहरू पवहिरान िररएको

SRH सेवरा िेवलररीकरा लरावि उपययुक्त सराइटहरू पवहिरान िररएको

7.2 स्रास्थ्य कराय्यबल हो होइन

कम्यिरारीको क्मतरा मयूल्राङ्कन िररएको

कम्यिरारी व्यव्थरापन आवश्यकतरा र स्तरहरू पवहिरान िररएको

प्वशक्णहरू विजराइन िररएको र योजनरा बनराइएको

7.3 HIS हो होइन

HIS मरा SRH जरानकरारी समरावेश िररएको

7.4 विवकत्सरा सरामरानहरू हो होइन

होइन

SRH सरामग्री आपयूवत्य पवहिरान, समवहत र
सयुदृढ बनराइयो

7.5 ववति हो होइन

SRH ववति व्यव्थरा सभिरावनराहरू पवहिरान िररएको

7.6 ७.६  शरासन प्णराली तथरा नेतृत्व हो होइन

7.7 SRH सँि सबिम्न्त करानयून, नीवत र प्ोटोकलहरू समीक्रा िररएको

8. अन्य प्रार्मतकिा क्रतयाकलाप: कानूनको पूर्ण हदसम्म SAC

8.1 SAC को कररेज:(SAC उपलब्ध हँदरा स्रास्थ्य सयुववधराहरूको सङ्ख ्रा/
स्रास्थ्य सयुववधराहरूको सङ्ख ्रा) x १०० %

8.2 SAC प्राति िनदे मवहलरा र केटीहरूको सङ्ख ्रा

8.3 िर्यपतनकरा जवटलतराहरूकरा लरावि उपिरार िररएकरा मवहलरा र केटीहरूको 
सङ्ख ्रा (स्वैम्छिक वरा पे्ररत)

9. ितशेष नोटहरू

10. ितशेष नोटहरू

यो जरानकरारी कसरी प्राति िररयो व्यरा्रा िनयु्यहोस्ख (प्ते्क् अवलोकन, सराझेदरारबराट िेरर ररपोट्य िनयु्यहोस्ख [नराम] आवद) र अन् कयु नवै 
वटप्पणी उपलब्ध िरराउनयुहोस्ख।

11.  कार्यहरू (जाँचहरू “नगर्न” का लागत, ितनवीहरूलाई समाधान गर्न बाधा र प्रस्िािति 
क्रतयाकलापहरू ि्याख्या गर्नयुहोस्।)

सङ्ख ्रा अवरोध प्स्तराववत समराधरान
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पररतशट् C: SRH का लातग MISP 
क्ाल्कयु लेटर
SRH करा लरावि MISP क्रालकयु लेटरमरा पहँि िन्य, वनम्नमरा जरानयुहोस्ख:
http://iawg.net/resource/misp-rh-kit-calculators/.       

MISP क्ालकयु लेटर (2019) माग्नदश्नन नोट MISP    
                                                                                                                                                 
क्ाल्कयु लेटर भनेको के हो?      

तीक्ण मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराको एकदमवै प्रारभिमरा, प्रराववत जनसङ्ख ्राकरा िराटरा आपतकरालीन 
अव्थरारन्रा अिरावि उपलब्ध जरानकरारीको ियुणस्तरमरा वनर्यर र लवक्त जनसङ्ख ्राको ज्रात जनसरावङ्ख ्कीय 
वमश्रणमरा आधराररत रहेर महत्त्वपयूण्य रूपमरा क्रमबधि हन सकछ। मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH करा लरावि 
न्यूनतम प्थरामक्र सेवराहरूको प्राकेज (MISP) को क्राल्कयु लेटर रनेको उपकरण हो जसले समन्वयक र 
कराय्यक्रम व्यव्थरापकहरूलराई आपतकरालीन अव्थराको एकदमवै प्रारभिमरा वकरालत, ववति व्यव्थरा र कराय्यक्रमकरा 
लरावि प्रराववत जनसङ्ख ्राको जनसरावङ्ख ्कीय वनधरा्यरण िन्य मद्त िन्य सकछ

MISP क्राल्कयु लेटरलराई प्योिकतरा्य प्रराववत जनसङ्ख ्राको सङ्ख ्राबराट आवश्यक हन्छ। MISP क्राल्कयु लेटरले 
देश र/वरा उप-ररावष्ट्र य के्त्रमरा प्ते्क जनसङ्ख ्राकरा लरावि 'उतृ्ष् उपलब्ध िराटरा' मरा पहँि िनदे सरामरान् तररकरा 
प्योिकतरा्यलराई उपलब्ध िरराएर स्िरावलत रूपमरा कराय्य िछ्य । आपतकरालीन अव्थरापयूव्य प्रराववत जनसङ्ख ्रामरा 
कयु नवै पवन ियुणस्तरीय िराटरा ववद्मरान रएमरा, प्वतवक्रयराको आधरारमरा ववश्वव्यरापी वनरन्तरतरालराई अनयुमरान िन्य 
उपकरण पयूव्यवनधरा्यररत िररन्छ। सराथसराथवै, MISP क्राल्कयु लेटरले लवक्त जनसङ्ख ्रामरा उपलब्ध हन सके् कयु नवै 
पवन सराइट वववशष् िराटरा स्यम्ख इन्युट िन्य प्योिकतरा्यकरा लरावि ्थरान उपलब्ध िरराउँछ।   

MISP क्ाल्कयु लेटर कसरवी प्रयोग गनने
 

1. 'MISP क्राल्कयु लेटर' ट्राबमरा म्लिक िनयु्यहोस्ल
2. वक्त जनसङ्ख ्राको मयूल रराष्ट्र  ियन िनयु्यहोस्ख (यो IDPS हरू, शरणराथथीहरू वरा आयोजन 

जनसङ्ख ्राको लरावि वरन् हन सकछ)
3. लवक्त जनसङ्ख ्राको ररावष्ट्र य वरा उप-ररावष्ट्र य स्तर ियन िनयु्यहोस्ख (केही पररम््थवतहरूमरा तपराईं 

प्रान्तीय वरा निरीय स्तरबराट छनोट िन्य सक्म हन सक्युहन्छ)
4. प्रराववत व्यम्क्तहरूको सङ्ख ्रा प्ववष् िनयु्यहोस्ख
5. (ववैकम्ल्पक): तपराईंसँि हन सके् कयु नवै पवन सराइट वववशष् जरानकरारी प्ववष् िनयु्यहोस्ख
6. िराटरा मरातृ तथरा नवजरात वशशयुको स्रास्थ्य, िर्यवनरोधक, यौन वहंसरा, HIV र अन् STIs  सवहत 

MISP-सँि सबिम्न्त सयूिकहरूकरा लरावि िणनरा िररने छ
7. वकरालत र कोष सङ्कलनकरा लरावि प्योि/अंविकृत िन्य सवकने आफनरा िराटरामरा आधराररयूत 

ग्रराविकहरू हेन्य 'दृवष्कोणहरू' को ट्राबमरा म्लिक िनयु्यहोस्ख

http://iawg.net/resource/misp-rh-kit-calculators/
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MISP क्ाल्कयु लेटरको संस्रण (२०१९) अतरल्ो संस्रणहरूबाट तभन्न 
कसरवी हुनछ?      

MISP क्राल्कयु लेटरको यो संस्करणमरा अवघल्ो संस्करणहरूको तयुलनरामरा िरार वटरा प्मयुि
वरन्तरा छ।

1. उपलब्ध िरराइएकरा सयूिकहरू संशोवधत MISP (२०१८) मरा आधराररत रहेर अद्राववधकि 
िररएकरा छन्ख।

2. कयु नवै वववशष् जरानकरारी उपलब्ध निरराएमरा ववश्वव्यरापी वनरन्तरतराहरूलराई ओरररराइि िन्य 
प्रराववत जनसङ्ख ्रालराई देश वववशष् िराटरा (यो ववद्मरान हन्छ रने) करा लरावि अनयुमवत वदने 
नयरँा प्कराय्यतरा छ।

3. त्हरँा अब वकरालतकरा उदे्श्यहरूकरा लरावि प्योि िन्य सवकने िराटरा आधराररयूत दृवष् छ।
4. UNFPA िराटरा शरािराले तरान्करा लरावि उपकरणमरा उपलब्ध ररावष्ट्र य र उप-ररावष्ट्र य िराटरा वनरन्तर 

रूपमरा अद्राववधक िनदे रएकोले प्योिकतरा्यले प्ते्क केही मवहनरामरा उपकरणमरा आधराररत 
एके्सल िेरर िराउनलोि िनयु्यपछ्य ।

मैले MISP क्ालकयु लेटरबाट कस्ा िाटा प्राप्त गननेछयु ?      
 
MISP क्राल्कयु लेटरले देश र/वरा उप-ररावष्ट्र य के्त्रमरा प्ते्क जनसङ्ख ्राकरा लरावि 'उतृ्ष् उपलब्ध िराटरा' मरा 
पहँि िनदे सरामरान् तररकरा प्योिकतरा्यलराई उपलब्ध िरराएर स्िरावलत रूपमरा कराय्य िछ्य । िछ्य ।  आपतकरालीन 
अव्थरापयूव्य प्रराववत जनसङ्ख ्रामरा कयु नवै पवन ियुणस्तरीय िराटरा ववद्मरान रएमरा, प्वतवक्रयराको आधरारमरा ववश्वव्यरापी 
वनरन्तरतरालराई अनयुमरान िन्य उपकरण पयूव्यवनधरा्यररत िररन्छ। त्हरँा ररावष्ट्र य वरा उप-ररावष्ट्र य िराटरा छ रने, अनलराइन 
उपकरणले प्शरासकीय सीमराको उपययुक्त स्तरमरा 'उतृ्ष् उपलब्ध िराटरा' (उपलब्ध जनिणनरा, सवदेक्ण र अन् 
सरान्वर्यक िराटराकरा स्ोतहरूमरा आधराररत रहेर) सँि ववश्वव्यरापी वनरन्तरतराहरूलराई स्िरावलत रूपमरा प्वत्थरापन 
िनदेछ। यो जरानकरारीको स्ोत उपकरको "स्ोतहरू" को बराकसमरा िेलरा परान्य सवकन्छ।

सराथसराथवै, MISP क्राल्कयु लेटरले हररयो बराकसहरूकरा लवक्त जनसङ्ख ्रामरा उपलब्ध हन सके् कयु नवै पवन सराइट 
वववशष् िराटरा स्यम्ख इन्युट िन्य प्योिकतरा्यकरा लरावि ् थरान उपलब्ध िरराउँछ। यो िराटराले ववश्वव्यरापी वनरन्तरतराहरू 
र ररावष्ट्र य वरा उप-ररावष्ट्र य वववशष् िराटरालराई प्वत्थरावपत िनदेछ र यसलराई 'उतृ्ष् उपलब्ध िराटरा' को रूपमरा 
प्वत्थरापन िनदेछ।

MISP क्ालकयु लेटरले मलाई के उपलब्ध गराउने छैन?     
 
MISP ले जीवन बिराउने SRH हस्तके्पहरूको न्यूनतम सेटलराई समेट्खछ जयुन प्ते्क मरानवतरावरादी आपतकरालीन 
अव्थराको एकदमवै प्रारभिबराट उपलब्ध हनयुपछ्य  र अव्थराले अनयुमवत वदन सराथ ववस्तरार िररनयुपछ्य । MISP 
क्राल्कयु लेटर आपतकरालीन अव्थराको प्रारभिमरा प्योिकरा लरावि विजराइन िररएको छ जहरँा ववति व्यव्थरा, 
वकरालत र कराय्यक्रम MISP हस्तके्पहरू उपलब्ध िरराउनमरा लवक्त छ। MISP मरा प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूलराई 
उपलब्ध िरराउनयु पनदे सेवराहरू मरात्र नरएर न्युनतम सेवराहरू समरामवेश हन्छ रनी यराद रराख् महत्त्वपयूण्य छ। 
सभिव रएसम्म MISP लराई थप ववषय वववशष्, ववसृ्तत, SRH प्वतवक्रयरामरा ववस्तरार िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। MISP 
क्रालकयु लेटरले प्वतवक्रयराको यो करारककरा लरावि MISP मरा समरावेश िररएकरा ती कयु रराहरू बराहेक सयूिकहरूमरा 
सबवै जरानकरारी उपलब्ध िरराउनेछवै न।

MISP क्रालकयु लेटर आपतकरालीन अव्थराको प्रारम्भिक िरणहरूमरा SRH समन्वयकर कराय्यक्रम 
व्यव्थरापकहरूलराई मद्त िन्यकरा लरावि सहयोिी उपकरण हन विजराइन िररएको हो। यो कवहल्वै पवन १००% 
सही हनेछवै न
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वरा सबवै वनण्ययहरूलराई आधराररत िनदे एक मरात्र कराय्यक्रमित मराि्यदश्यन।  क्रालकयु लेटर आउटपयुटहरूलराई 
उनीहरूको प्वतवक्रयरा बरारे वनण्ययहरू वलन एकसराथ SRH समन्वयक र कराय्यक्रम व्यव्थरापकहरूद्राररा ववशे्षण 
िनयु्यपछ्य । समन्वयक र कराय्यक्रम व्यव्थरापकहरूले आफनो लवक्त जनसङ्ख ्राहरू र उक्त जनसङ्ख ्राकरा 
ववशेषतराहरूले MISP क्रालकयु लेटरमरा उपलब्ध िरराइएको िराटराको उपलब्धतरालराई कसरी सीवमत िन्य सकछ 
रने् बरारे सोच्न आवश्यक हन्छ। आपतकरालीन अव्थराले जनसरावङ्ख ्कीय वरा पररवत्यन िररएको पयूव्य-संकटकरा 
िराटरालराई कसरी प्रराववत िन्य सकछ रने् वविरार िन्य ववशेषिरर महत्त्वपयूण्य हन्छ।

त्हरँा कराय्यक्रमकरा लरावि बहववध लवक्त जनसङ्ख ्राहरू (उदराहरणन शरणराथथी जनसङ्ख ्रा र आयोजक 
जनसङ्ख ्रा) हन्छन्ख रने, जनसङ्ख ्राकरा सयूिकहरू महत्त्वपयूण्य रूपमरा िरक हनसके् रएकोले तपराईंलराई 
प्ते्क जनसङ्ख ्राकरा लरावि MISP क्रालकयु लेटरसँि छयु ट्राछयु ट्वै  कराय्य िन्य आवश्यक हन्छ। सराथसराथवै, संसरार 
वररपररकरा केही प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूलराई रराजवनवतक वरा सरामरावजक करारणहरूकरा लरावि ररावष्ट्र य िराटरा 
सङ्कलनकरा लरावि बरावहर रराम्िएको छ रने् कयु ररा यराद रराख् महत्त्वपयूण्य हन्छ; यी समयूहहरू तपराईंको कराय्यक्रममरा 
समरावेश िररन्छ रने, िराटरा सीमराहरूको वविरार िनयु्यहोस्ख र सोही अनयुसरार समरायोजनहरू बनराउनयुहोस्ख।

रातट्रि य िा उप-रातट्रि य िाटा कहाँबाट आउँछन् र यसलाई कसले
अद्ाितधक गछ्न ?      

ररावष्ट्र य वरा उप-ररावष्ट्र य िराटरा ववषयमरा आधराररत रहेर वववरन् स्ोतहरूबराट आउँछन्ख।  यो उपलब्ध जनिणनरा, 
सवदेक्ण वरा वववरन् ररावष्ट्र य वरा अन्तररा्यवष्ट्र य तथ्राङ्कीय सङ्कलन वनकरायहरूबराट सङ्कलन िररएकरा अन् िराटराबराट 
आउन सकछ। िराटराको स्ोत र वष्य तपराईंले देश र/वरा के्त्र छनोट िदरा्य सबवै क्राल्कयु लेटरको शीष्य ररािमरा सङे्कत 
िररएको छ। संययुक्त रराष्ट्र  जनसङ्ख ्रा कोष (UNFPA) को जनसङ्ख ्रा र िराटरा शरािराले वनरन्तर रूपमरा जरानकरारी 
अद्राववधक िरररहेको छ जसबराट उपकरणले िराटरा तरान्छ; प्योिकतरा्यलराई उहरँाले उपलब्ध एकदमवै अद्राववधक 
िररएको जरानकरारी प्राति िददै  हनयुहन्छ रनी सयुवनवचित िन्य प्ते्क नयरँा प्वतवक्रयराकरा लरावि प्ते्क केही मवहनरामरा 
िेरर िराउनलोि िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ।

तिश्वव्यापवी तनरन्तरिाहरू कहाँबाट आउँछन् र यसलाई कसले अद्ाितधक गछ्न ?

ववश्वव्यरापी वनरन्तरतराहरू न्यून र मध्यम आम्रानीकरा देश र/वरा मरानवतरावरादी र कमजोर देशहरूकरा औसतहरूको 
ववशेषज् समयूहको मयूल्राङ्कनमरा आधराररत रहेर वनधरा्यरण िररन्छ। थप जरानकरारीकरा लरावि, कृपयरा UNFPA 
मरानवतरावरादी करायरा्यलयलराई सम्क्य  िनयु्यहोस्ख।

मलाई उपकरण प्रयोग गन्न िा म सँग भएको कयु नै अन्य प्रश्नको जिाफ तदन 
कसले मद्ि गन्न सकछ?

UNFPA मरानवतरावरादी करायरा्यलय र UNFPA जनसङ्ख ्रा र ववकरास शरािराले UNFPA को वेबसराइटमरा प्राति िन्य 
सवकने उपपकरण कसरी प्योि िनदे बरारे वेवबनरार सञ्रालन िरेको छ।

तपराईंले सञ्रालन िरररहनयुरइरहेको देशमरा वनर्यर रहेर, UNFPA के्त्रीय मरानवतरावरादी सल्राहकरारले MISP 
क्राल्कयु लेटरको प्योिमरा सहरायतरा उपलब्ध िरराउन सक्युहन्छ। सराथसराथवै, कृपयरा ववश्वव्यरापी UNFPA मरानवतरावरादी 
करायरा्यलयकरा सहकमथीहरूबराट सहरायतराकरा लरावि  Humanitarian-SRHSupplies@unfpa.org मरा सम्क्य  
िन्य नवहम््किराउनयुहोस्ख।      

mailto:Humanitarian-SRHSupplies%40unfpa.org?subject=
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पररतशट् D: नमूना पररयोजनाको
प्रस्ाि 
यो नमयूनरा पररयोजनरा प्स्तराव UNFPA र UNHCR वरा अन् दरातराहरू जस्तरा सरकरार, संययुक्त रराष्ट्र करा वनकरायहरूलराई 
पेश िन्य NGO करा लरावि हो।

पररयोजनाको 
शवीष्नक

यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्थमराक्र सेवरा प्राकेज (MISP) करायरा्यन्वयन िनदे

संसर्ा [सं्थरा र के्त्रमरा SRH वक्रयराकलरापहरू सवहत यसको कराय्यको वववरण]

तिसृ्ि पृष्ठभूतम, 
पररयोजनाका 
लातग कारण 
र सम्ोधन 
गररनयुपनने समस्ा

आपतकरालीनन अव्थराको प्रारभिममरा करायरा्यन्वयन िररन्छ रने SRH करा लरावि MISP ले जीवन 
बिराउने छ। मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH करा आवश्यकतराहरूलराई लरापरवराही िनरा्यले 
रोकथराम िन्य सवकने मरातृत्व र नवजरात वशशयुकको मृत्यु र मृत्युदर; असयुरवक्त िर्यपतन जस्तरा अवरपे्त 
िररा्यव्थराकरा रोकथराम िन्य सवकने पररणराम; र अवरपे्त िररा्यव्थरा जस्तरा यौन वहंसराकरा रोकथराम 
िन्य सवकने केस र वतनीहरूकरा पररणरामहरू, यौन सम्क्य बराट सनदे सङ्ख क्रमणहरू (STI) को बढ्खदो 
अवधग्रहण, ह्खमेन इम्मययुनोविविवसएन्ी रराइरस (HIV) को बढ्खदो सङ्ख क्रमण र तनरावसवहत जरारी 
मरानवसक स्रास्थ्य समस्यराहरूसवहत िभिीर पररणरामहरू हन्छन्ख।

SRH करा लरावि MISP यौन वहंसरा रोक् र उतिरजीवीहरूकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउन 
विजराइन िररएकरा प्राथमवमक वक्रयराकलरापहरूको सेट हो; HIV र अन् STIs को सङ्ख क्रमणलराई 
रोक् र यसको करारणले हने मृत्ख र मृत्दर घटराउँछ; मरातृत्व र नवजरात वशशयुको मृत्यु र मृत्युदर रोक्; 
अवरपे्त िररा्यव्थराहरूलराई रोक्; र ववसृ्तत SRH सेवराहरूलराई प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरारमरा एकीकृत 
िन्यकरा लरावि योजनरा बनराउन। SRH करा लरावि MISP को अकको प्राथवमक वक्रयराकलरापमरा सयुरवक्त 
िर्यपतन स्यराहरार करानयूनको पयूण्य हदसम्म उपलब्ध िरराइएको छ रनी सयुवनवचित िनदे कयु ररा समरावेश 
हन्छ।।

SRH करा लरावि MISP अन्तर-िहन आवश्यकतराहरूको मयूल्राङ्कन वबनरा करायरा्यन्वयन िन्य सवकन्छ 
वकनरने करािजरातीकरण िररएको प्मराणले पवहले नवै यसको प्योिलराई न्राय वदन्छ र यसले 
आपतकरालीन अवस्तराहरूको अववधमरा उपलब्ध िरराउन न्यूनतम SRH सेवराहरूलराई प्वतवनवधत्व िछ्य । 
SRH करा लरावि MISP करा करारकहरूले न्यूनतम आवश्यकतरा वनमरा्यण िछ्य  र अव्थराले अनयुमतवत 
वदन सराथ ववसृ्तत SRH सेवराहरू उपलब्ध िरराइने छ रने् अपेक्रा िररन्छ। SRH करा लरावि MISP करा 
प्राथवमक वक्रयराकलरापहरू SRH मरा मरापदण्डहरू वरत्र से्पयर मराि्यदश्यनहरूको २०१८ संस्करणमरा 
समरावेश िररएको छ:्खि मरानक २.३.१ प्जनन मरातृत्व तथरा नवजरात वशशयुको स्रास्थ्य स्यराहरार,” “मरानक 
२.३.२ यौन वहंसरा र बलरात्रारको म्लिवनकल व्यव्थरापन” र “मरापदण
२.३.३ HIV।”*

वनवद्यष् िररएको SRH समन्वयकसँि SRH नेतृत्व वनकराय स्रास्थ्य के्त्र/लिसटर वरत्र SRH करा 
लरावि MISP वक्रयराकलरापहरूको समन्वयन सयुवनवचित िन्य महत्त्वपयूण्य हन्छ। समग्र स्रास्थ्य समन्वयन 
फे्मवक्य करा आश्रयहरू अन्ति्यत, SRH समन्वय SRH सेवराहरूकरा लरावि िोकल वबन्द हनयुपछ्य  
र SRH मरा प्रावववधक सयुझराव र सहरायतरा उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ; आयोजक देशकरा ररावष्ट्र य र के्त्रीय 
अवधकरारहरसँि सबिन् रराखनपछ्य ; प्राथवम स्रास्थ्य स्यराहरारसँि पयूण्य रूपमरा एकीकृत SRH करा लरावि 
मरानक प्ोटोकलहरू पवहिरान िन्यकरा सराथसराथवै SRH वक्रयराकलरापहरू वनरीक्ण िन्यकरा लरावि सरामरान् 
प्करारहरू; र स्रास्थ्य के्त्र/लिसटरलराई वनयवमत रूपमरा ररपोट्य िनदे।

[आपतकरालीन अव्थरा बरारे ववसृ्तत पृष्ठरयूवम रनयु्यहोस्ख।]
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उदे्श्यहरू SRH करा लरावि MISP को समन्वयन र करायरा्यन्वयनलराई सहज बनराउन नेतृत्व SRH सं्थरा र 
व्यम्क्तहरूलराई पवहिरान िनयु्यहोस्ख।
यौन दयुव्य्यवहरार रोके् र उतिरजीवीहरूकरा आवश्यकतराहरूमरा प्वतवक्रयरा जनराउने।
HIV र अन् STIs को सङ्ख क्रमण रोके् र यसको करारणले हने अस््थतरा र मृत्युदर कम िनदे।
अत्रावधक मरातृत्व र नवजरात वशशयुको अस््थतरा र मृत्युदर रोक्युहोस्ख।
अत्रावधक मरातृत्व र नवजरात वशशयुको अस््थतरा र मृत्युदर रोक्युहोस्ख।
अव्थराले अनयुमवत वदन सराथ प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरारमरा एकीकृतत ववसृ्ततय SRH सेवराहरूको लरावि 
योजनरा बनराउनयुहोस्ख
अन् प्राथवमकतरा: करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपनको स्यराहरार सयुवनवचित िन्य पवन महत्त्वपयूण्य 
हन्छ।

तरियाकलापहरू स्ास्थ्य षेित्र/क्सटरले SRH का लातग MISP को काया्नन्वयलाई नेिृत्व गन्न संसर्ालाई पतहान 
गन्न भनवी

सयुवनवचित िनदे नेतृत्व SRH सं्थराले वनम्न कयु रराहरू िछ्य :

 ⊲ स्रास्थ्य सेवराहरू उपलब्ध िरराउने सबवै वनकरायहरूलराई प्रावववधक र सञ्रालन सहरायतरा उपलब्ध 
िरराउन SRH संयोजक वनयोवजत िछ्य

 ⊲ SRH करा लरावि MISP को करायरा्यन्वयन सयुवनवचित िन्य समम्न्वत कराय्यलराई सहज बनराउन सबवै 
सरान्वर्यक सरोकरारवरालराहरूसँि वनयवमत बवैठकहरू आयोजनरा िछ्य

 ⊲ SRH करायरा्यन्वयनको लरावि MISP सँि सबिम्न्त कयु नवै पवन समयस्यरा बरारे स्रास्थ्य, लवैवङ्गकतरामरा 
आधराररत वहंसरा (GBV), उप- लिसटर/के्त्र र/वरा HIV ररावष्ट्र य समन्वयन बवैठकहरूमरा ररपोट्य िछ्य

 ⊲ त्सवैिरी स्रास्थ्य/GBV/HIV समन्वयन प्वक्रयराहरूसँि, ववद्मरान SRH सेवराहरूको प्वतवित्रण र 
ववशे्षण सयुवनवचित िछ्य ;

 ⊲ SRH सेवराहरू र सरामग्रीहरूको उपलब्धतराको बरारेमरा जरानकरारी सराझरा िछ्य
 ⊲ समयुदराय SRH सेवराहरूको उपलब्ध र ्थरान बरारे सिेत छ रनी सयुवनवचित िछ्य

यौन दयुव्य्निहार रोके् र उत्तरजवीिवीहरूका आिश्यकिाहरूमा प्रतितरिया जनाउने:

 ⊲ ववशेषिरी, मवहलरा र केटीहसवहत प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूलराई यौन वहंसराबराट सयुरवक्त 
िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य सयुववधराहरूसवहत सरामयुदरावयक, ्थरानीय र विम्स्टट्र क्ट स्तरहरूमरा 
रोकथराममयूलक उपरायहरू करायरा्यन्वयन िन्य ववशेषिरू सयुरवक्त वरा GBV उप-लिसटरसवहत, अन् 
लिसटरहरूसँि कराय्य िनदे;

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूलराई म्लिवनकल स्यराहरार र अन् सहरायक सेवराहरूमरा वसिराररस 
उपलब्ध िरराउँछ।

 ⊲ यौन वहंसराकरा उतिरजीववहरूलराई उपययुक्त म्लिवनकल स्यराहरार र सन्र्य प्राति िन्य र उपलब्ध 
िरराउन स्रास्थ्य सयुववधरा्थलहरूवरत्र िोपनीय र सयुरवक्त ्थरानहरूमरा रराखछ। 

HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोके् रयसको कारणले हुने अस्सर्िा र मृत्युदर कम गनने

रक्त सञ्रारको सयुरवक्त र आनयुपरावतक प्योि ्थरापनरा िन्य;
मरानक सरावधरानीको एम्प्केसन सयुवनवचित िन्य
वनः शयुल्क, लयुवब्केट िररएको पयुरूष कण्डमहरूको उपलब्धतराको ग्यरारेण्ी वदन र उपययुक्त हँदरा 
(उदराहरण, संकटरन्रा पयूव्य जनसङ्ख ्राद्राररा पवहले नवै प्योि िररएको), मवहलरा कण्डमहरूको प्रावधरान 
सयुवनवचित िन्य;
आमरा-देम्ि-बच्राको सङ्ख क्रमणको रोकथराम कराय्यक्रमहरूमरा नरामरंावकत रएको मवहलरासवहत 
आपतकरालीन अव्थरापयूव्य एम्न्रेटट्र ोरराइरल थेररापी कराय्यक्रममरा नरामरंावकत रएकरा मरावनसकरा लरावि 
उपिरार जरारी रराख् एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरू को प्रावधरानलराई 
सहरायतरा िछ्य
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 ⊲ उपययुक्त रए अनयुसरार यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरू र व्यरावसरावयक अनरावरणकरा लरावि 
अनरावरणपचिरातराको प्ोविलेम्क्स (PEP) उपलब्ध िरराउँछ

 ⊲ HIV रेवटएको वरा HIV सँि पवहले नवै वनदरान रएकरा वबररामीहरूकरा लरावि अवसरवरादी 
सङ्ख क्रमणहरूकरा लरावि को-टट्र राइमोक्सराजोल प्ोविलेम्क्सको प्रावधरानलराई सहरायतरा िन्य

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा STIs को वस्रिोवमक वनदरान र उपिरारको उपलब्धतरा सयुवनवचित िन्य

अत्ातधक मािृत्व र निजाि तशशयुको अस्सर्िा र मृत्युदर रोकछ:

 ⊲ वनम्न कयु रराहरू सवहत सिरा र सयुरवक्त िेलीररर, महत्त्वपयूण्य नवजरात वशशयुको स्यराहरार र जीवन 
बिरानउ आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात वशशयुको स्यराहरार (EmONC) सेवराहरूको उपलब्धतरा र 
सयुलरतरा सयुवनवचित िछ्य :
 • सन्र्य अस्पतराल स्तरमरा: ववसृ्तत आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात वशशयुको स्यराहरार 

(CEmONC) को प्रावधरानकरा लरावि प्वशवक्त विवकत्सरा कम्यिरारी र आपयूवत्यहरू

 • स्रास्थ्य सयुववधराको स्तरमरा: जवटल नरएको प्राकृवत जन्महरूकरा लरावि प्वशवक्त दक् 
प्सयूवत पररिराररकराहरू र आधराररयूत आपतकरालीन प्सयूवत र नवजरात वशशयुको स्यराहरार 
(BEmONC) को प्रावधरान

 • स्रास्थ्य सयुववधराहरूबराट स्यराहरार; स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नहँदरा सिरा िृह 
िेलीरररहरूलराई प्वधि्यन िन्य देम्िनेिरी िर्यवती मवहलरा र प्सयूवत पररिराररकराहरूलराई 
सिरा िेलीररर वकटहरू उपलब्ध िरराउनयुपछ्य

 ⊲ समयुदरायदेम्ि स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालसम्म यरातरायरात र सञ्रारलराई सहज बनराउनकरा लरावि २४/७ 
सन्र्य प्णराली ्थरापनरा िनदे

 ⊲ स्रास्थ्य के्रि र अस्पतरालहरूमरा़जीवन बिराउने िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको उपलब्धतरा बरारे 
सयुवनवचित िनदे

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नहँदरा वरा अम््थर हँदरा सिरा िेवलररी र तत्रालीन नवजरात 
वशशयुको स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा सयुवनवचित िनदे।

अनतभपे्रि गभा्निसर्ाहरूको रोकर्ाम गनयु्नहोस्:

 ⊲ स्रास्थ्य सयुववधरामरा पहँि सभिव नहँदरा वरा अम््थर हँदरा सिरा िेवलररी र तत्रालीन नवजरात 
वशशयुको स्यराहरारकरा लरावि आपयूवत्य र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा सयुवनवचित िनदे।

 ⊲ ववद्मरान जरानकरारी, वशक्रा र सञ्रारकरा सरामग्रीहरू र िर्यवनरोधन पररामश्यसवहत जरानकरारी 
उपलब्ध िरराउने जसले सयूवित छनोट र सहमवत, प्ररावकरारीतरा, सेवराग्रराही िोपनीयतरा र िोप्तरा, 
समरानतरा र िवैर-रेदररावलराई महत्व वदन्छ

 ⊲ समयुदराय मवहलरा, वकशोर-वकशोरीहरू र पयुरूषकरा लरावि िर्यवनरोधकहरूको उपलब्धतरा बरारे 
सिेत छन्ख रनी सयुवनवचित िनदे। 

सम्ि भएसम् तछटो प्रार्तमक स्ास्थ्य स्ाहारमा एकवीकृि तिसृ्ि SRH सेिाहरूका लातग 
योजना बनाउने स्ास्थ्य प्रणालवीका छ िटा मूल खण्लाई सम्ोधन गन्नमा स्ास्थ्य षेित्र/
क्सटर साझेदारहरूसँग काय्न गनने: सेिा िेलवीभरर, स्ास्थ्य काय्नबल, स्ास्थ्य प्रणालवी 
जानकारवी, तचतकत्सा सामग्वीहर, तित्त व्यिसर्ा र शासन प्रणालवी र नेिृत्व।

अन्य प्रार्तमकिा: स्रास्थ्य के्रि र अस्पतराकलरा सयुववधराहरूमरा करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त 
िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध छ रनी सयुवनवचित िनदे 

पररयोजना काया्नन्वयन तनरवीषिण र मूल्ाङ्कन गनने:

 ⊲ संशोवधत अन्तर- वनकराय विल्ड म्रानयुअल मरा िेलरा पराररए अनयुसरार SRH करा लरावि MISP 
जरँािसयूिी वनयवमत रूपमरा पयूररा िन्य: सबवै पररयोजनरा करायरा्यन्वयनकरा के्तहरूकरा लरावि मरानवतरावरादी 
अव्थराहरूमरा प्जनन स्रास्थ्य।
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आधराररयूत जनसङ्ख म्िय जरानकरारी; कयू ल जनसङ्ख ्रा; प्जनन उमेरको मवहलराको सङ्ख ्रा (२५% 
जनसङ्ख ्रामरा अनयुमरान लिराइएको १५ देम्ि ४९ वष्यको उमेर); यौन रूपमरा सवक्रय पयुरुष (२०% 
जनसङ्ख ्रामरा अनयुमरान लिराइएको); असभ् जन्म दर (४% जनसङ्ख ्रामरा अनयुमरान लिराइएको); 
उमेर-वववशष् मृत्यु दर (० देम्ि २८ वदनमरा नवजरात वशशयुको मृत्यु सवहत); र यौन वववशष् मृत्यु दर 
सङ्कलन िनदे वरा अनयुमरान लिराउने।

सूचकहरू 1. सयुरक्राकरा उपरायहरू रएको स्रास्थ्य सयुववधराहरूको प्वतशत (वरत्र लकहरू रएकरा यौन-पृथकृ्त 
शौिरालयहरू; स्रास्थ्य सयुववधराको वररपरर बतिी; िराि्यहरू वरा ररसेप्सन जस्तरा को सयुववधरामरा प्वेश 
िरेको छ वरा छोिेको छ रनी वनयन्त्रण िनदे प्णराली)

2. यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूको म्लिवनकल व्यव्थरापन उपकब्ध िरराउने स्रास्थ्य प्वशक्णहरूको 
प्वतशत:(स्यराहरार प्स्तराव िनदे स्रास्थ्य सयुववधराहरूको सङ्ख ्रा/सबवै स्रास्थ्य सयुववधराहरू) x १००

3. घटनराको ७२ घण्रा वरत्र PEP प्राति िन्य यौन वहंसराकरा योग्य उतिरजीवीहरूको प्वतशत:  (घटनराको 
७२ घण्रावरत्र PEP प्राति िनदे योग्य उतिरजीवीहरूको सङ्ख ्रा/PEP प्राति िन्यकरा लरावि योग्य 
उतिरजीवीहरूको जम्मरा सङ्ख ्रा) x १००

4. मरानक सरावधरानीहरूकरा लरावि आपयूवत्यहरूको कररेज जयुन मरानक सरावधरानीहरूको अभ्रास िन्य 
सवकन्छ रनी सयुवनवचित िन्य पयरा्यति आपयूवत्यहरू रएकरा स्रास्थ्य िेवलररी सराइटहरूको प्वतशतको 
रूपमरा पररररावषत िररन्छ:(मरानक सरावधरानीहरू अपनराउनकरा लरावि पयरा्यति आपयूवत्यहरू रएकरा 
स्रास्थ्य सेवरा िेवलररी वबन्दहरूको सङ्ख ्रा/स्रास्थ्य सेवरा िेलीररर वबन्दहरूको सङ्ख ्रा ) x १००

5. सयुरवक्त रक्त सञ्रारकरा लरावि HIV द्युत परीक्णहरूको कररेज जसलराई सञ्रारकरा लरावि वनययुक्त 
सबवै रित परीक्ण िररएको छ रनी सयुवनवचित िन्य पयरा्यति HIV द्युत परीक्णहरू रएकरा सन्र्य 
अस्पतरालहरूको प्वतशतको रूपमरा पररररावषत िररन्छ:(सञ्रारकरा लरावि रक्त परीक्ण िन्य पयरा्यति 
HIV द्युत जरँािहरू रएकरा अस्पतरालहरूको सङ्ख ्रा/अस्पतरालहरूको कयू ल सङ्ख ्रा) x १००

6. कण्डम ववतरण दर, जसलराि जनसङ्ख ्राको बीिमरा कण्डम ववतरणको दरको रूपमरा 
पररररावषत िररन्छ: ववतरण िररएकरा पयुरूष कण्डमहरूको सङ्ख ्रा/कयू ल जनसङ्ख ्रा/मवहनरा

7. पयूररा िररएकरा EmONC आवश्यकतराहरू, जसलराई EmONC सयुववधराहरूमरा उपिरार 
िररएकरा प्मयुि प्त्क् प्सयूवत जवटलतराहरू रएको मवहलराको अनयुपरातको रूपमरा पररररावषत 
िररन्छ:(EmONC सयुववधरामरा उपिरार िररएकरा प्सयूवत जवटलतराहरूको सङ्ख ्रा [अने्पराट्यम 
हेमोरेज,पोस्टपराट्यम हेमोरेज, अवरुधि प्सयूवत, पयूव्य-िररा्यके्प वरा प्युरपेरल सेम्प्सस]/िेवलररीहरूको 
अपेवक्त सङ्ख ्रा) x १००

8. सिरा िेलीररर वकटहरूको कररेज, जसललराई उनीहरूको तेस्ो त्रवैमरावसकमरामरा िर्यवती 
मवहलराको बीिमरा सिरा िेलीररर वकटहरूको ववतरणको दरको रूपमरा पररररावषत 
िररन्छ।(ववतरण िररएकरा सिरा िेलीररर वकटहरूको सङ्ख ्रा/िर्यवती मवहलराको अनयुमरावनत 
सङ्ख ्रा) x १००

9. मराि पयूररा िन्यकरा लरावि उपलब्ध दीघ्यकरालीन प्त्रावतथी र अल्पकरालीन िर्यवनरोधक वववधहरू 
उपलब्ध िरराउनेउ स्रास्थ्य सयुववधराहरूको प्वतशत

10. स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा उपलब्ध लक्णरात्मक STI उपिरार उपलब्ध िरराउने स्रास्थ्य सयुववधराहरूको 
प्वतशत

लतषिि 
लाभार्थीहरू

संकटद्राररा प्रराववत (कयू ल सङ्ख ियरा) जस मधे्य मवहलरा मवहलरा १५ देम्ि ४९ उमेरकरा छन्ख।

परतयोजना अिधत छ मवहनरादेम्ि एक वष्य

* से्पयहर हरातेपयुम्स्तकरा २०१८ (से्पहेर, २०१८),, https://www.spherestandards.org/handbook/. 

https://www.spherestandards.org/handbook
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पररतशट् E: SRH का लातग MISP 
िकालि पाना
यौन तथरा प्जनन स्रास्थ्य (SRH) करा लरावि न्यूनतम प्थमराक्र सेवरा प्राकेज (MISP) कवत हो र यो वकन 
महत्त्वपयूण्य छ?

1. SRH करा लरावि MISP रनेको प्ते्क मरानवतरावरादी संकटको अनसेटमरा करायरा्यन्वयन िररने जीवन बिराउने 
वक्रयराकलरापहरूको प्राथवमकतराको सेट हो। यो मरानवतरावरादी आपतकरालीन अव्थराहरूमरा SRH प्ोग्ररावमङकरा लरावि 
सयुरुवराती ववन्दमरा बनराइन्छ र दीघ्यकरालीन ववपवति र पयुनः  प्राम्तिमराि्य त ववसृ्तत SRH सेवराहरूमरा धरारण र वनमरा्यण 
िररनयुपछ्य ।

2. तीन मधे्य दयुईवटरा रोक् सवकने मरातृत्वको मृत्यु र ४५% नवजरात वशयुशीकरा मृत्युहरूले हरालवैकरा द्न्, प्राकृवतक प्कोप वरा 
दयुववै द्राररा प्रराववत देशहरूमरा हन्छ।141

3. SRH करा लरावि MISP ले जीवनलराई बिराउँछ र वबमरारी, असक्मतरा र मृत्यु हनबराट रोकछ। जस्तवै, SRH करा लरावि MISP 
ले केम््रिय आपतकरालीन रराहत कोषकरा लरावि जीवन बिराउने मरापदण्ड पयूररा िछ्य ।

4. मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूमरा SRH करा आवश्यकतराहरूलराई लरापरवराही िनरा्यले रोकथराम िन्य सवकने मरातृत्व र 
नवजरात वशशयुकको मृत्यु र मृत्युदर; असयुरवक्त िर्यपतन जस्तरा अवरपे्त िररा्यव्थराकरा रोकथराम िन्य सवकने पररणराम; र 
अवरपे्त िररा्यव्थरासवहत यौन वहंसराकरा रोकथराम िन्य सवकने केस र वतनीहरूकरा पररणरामहरू, यौन सम्क्य बराट सनदे 
सङ्ख क्रमणहरूको बढ्खदो अवधग्रहण, ह्खमेन इम्मययुनोविविवसएन्ी रराइरस (HIV) को बढ्खदो सङ्ख क्रमण र तनरावसवहत 
जरारी मरानवसक स्रास्थ्य समस्यराहरूसवहत िभिीर पररणरामहरू हन्छन्ख।

5. मरानवतरावरादी प्वतवक्रयरामरा के्त्रको न्यूनतम स्रास्थ्य मरापदण्डहरूमरा SRH करा लरावि MISP मरा प्राथवमकतराकरा वदइएकरा 
जीवन बिराउने SRH सेवराहरू एकीकृत िररन्छ।142 

6. ववश्वव्यरापी स्रास्थ्य समयूहले अन्तरवनकराय म््थर समयुदराय स्रास्थ्य समयूहको मराि्यदश्यनमरा उले्ि िररए अनयुसरार 
आपतकरालीन अव्थराहरूमरा स्रास्थ्य सेवरा प्रावधरानमरा न्यूनतम मरापदण्डको रूपमरा SRH करा लरावि MISP लराई समथ्यन 
िद्यछ।143

7. अन्तररा्यवष्ट्र य करानयूनहरूले मरानवतरावरादी कलराकरारहरूद्राररा SRH करा लरावि MISP को वतव्र र अवरोधरवहत करायरा्यन्वयनमरा 
सहरायतरा िछ्य न्ख।144 मवहलरा, शराम्न्त र सयुरक्राकरा सबिन्मरा संययुक्त अवधरराज् सयुरक्रा पररषद्ख  १३२५, १८२०, १८८८ र 
१८८९ पवहिरान िन्य पवन SRH सेवराहरू महत्त्वपयूण्य हन्छन्ख।

8. स्रास्थ्यकरा सराथवै, SRH करा लरावि MISP करा वक्रयराकलरापहरूले सयुरक्रा, लोवजम्स्टक्स, परानी, स्छितरा तथरा सरसिराई र 
प्रारम्भिक पयुनः  प्राम्तिसवहत अन् के्त्र/समयूहसँि समन्वय िरेको हनयुपछ्य ।

9. मरानवतरावरादी कलराकरारहरू SRH करा लरावि MISP करा प्राथवमकतराकरा वक्रयराकलरापहरूसँि पररवित रएकराले, 
उनीहरूले यो परानी, िरानरा, पकराउने इन्न र आवरास जस्तरा अन् प्राथवमकतराहरूकरा ववषयमरा उपलब्ध िरराउन सवकन्छ 
र उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

  
141 Zeid, et al., “प्ते्क मवहलरा, प्ते्क बच्रा, जयुनसयुकवै
142 ठराउँकरा लरािव।” १४२ वृत्खत हरातेपयुस्खतवकरा।
143 स्रास्थ्य लिसटर मराि्यदश्यक: रराष्ट्र  स्तरको करायरा्यन्वयनकरा लरावि अभ्रासरात्मक मराि्यदश्यक।
144 144 जेनेररा कन्रेन्न (IV) ययुधिको समयमरा (जेनेररा, अिस्ट १२, १९४९) मरा नरािररक व्यम्क्तहरूको सयुरक्रासँि सबिम्न्त, जेनेररा कन्रेन्न (III), ऐन ३ (जेनेररा, 
अिस्ट १२, १९४९) मरा ववश्वययुधिकरा कवै दीहरूको उपिरारसँि सबिम्न्त; नरािररक तथरा रराजनीवतक अवधकरारहरूको ऐन ६ (UN सराधरारण सररा, विसेबिर १६, १९६६) मरा 
अन्तररा्यवष्ट्र य प्वतज्रापत्र, जेनेररा कन्रेन्न (IV) ययुधिको समयमरा ऐन २३, ५५, ५९ र ६० (जेनेररा, अिस्ट १२, १९४९) प्ोटोकलमरा नरािररक व्यम्क्तहरूसँि सबिम्न्त। २३, 
५५, ५९ र ६० (जेनेररा, अिस्ट १२, १९४९); १२ अिस्ट १९४९ को जेनेररा समे्मलनहरूको सराथमरा र अन्तररावष्ट्र य सशस्त्र दन्द्हरूकरा पीवितहरूको सयुरक्रासँि सबिम्न्त 
प्ोटोकल (प्ोटोकल I), कलरा ७० (जयुन ८, १९७७);प्ोटोकल
१२ अिस्ट १९४९ करा जेनेररा समे्मलनहरूको सराथमरा र िवैर-अन्तररावष्ट्र य सशस्त्र द्न्हरूकरा पीवितहरूको सयुरक्रासँि सबिम्न्त (प्ोटोकल II), कलराहरू। ९–११ (जयुन 
८, १९७७); मवहलरा ववरुधिकरा सबवै प्करारकरा रेदररावको उन्मयूलन सबिन्ी समे्मलन (UN सराधरारण सररा, १९७९); र आवथ्यक, सरामरावजक र सरंासृ्कवतक अवधकरारहरू 
सबिन्ी अन्तररा्यवष्ट्र य समे्मलन (UN सराधरारण सररा, विसेबिर १६, १९६६)।
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पररतशट् F: SRH का लातग MISP 
साइनोच्सिस 

G
O
A
L

P
R

EV
EN

T 
M

O
R

TA
LI

TY
, 

M
O

R
B

ID
IT

Y,
 A

N
D

 
D

IS
A

B
IL

IT
Y

 IN
 C

R
IS

IS
-

A
FF

EC
TE

D
 P

O
P

U
LA

TI
O

N
S

 O
th

er
 P

ri
or

it
y:

 It
 is

 a
ls

o 
im

po
rt

an
t 

to
 e

ns
ur

e 
th

at
 s

af
e 

ab
or

tio
n 

ca
re

 is
 

av
ai

la
bl

e,
 to

 th
e 

fu
ll 

ex
te

nt
 o

f t
he

 la
w

, 
in

 h
ea

lth
 c

en
te

rs
 a

nd
 h

os
pi

ta
l f

ac
ili

tie
s.

O
B

JE
C

TI
V

E 
1:

 E
N

S
U

R
E 

TH
E 

H
EA

LT
H

 S
EC

TO
R

/
C

LU
ST

ER
 ID

EN
TI

FI
ES

 A
N

 O
R

G
A

N
IZ

A
TI

O
N

 T
O

 
LE

A
D

 IM
P

LE
M

EN
TA

TI
O

N
 O

F 
TH

E 
M

IS
P.

 T
H

E 
LE

A
D

 S
R

H
 O

R
G

A
N

IZ
A

TI
O

N
:

• 
 N

om
in

at
es

 a
n 

SR
H

 C
oo

rd
in

at
or

 to
 p

ro
vi

de
 te

ch
ni

ca
l a

nd
 o

pe
ra

tio
na

l 
su

pp
or

t t
o 

al
l a

ge
nc

ie
s 

pr
ov

id
in

g 
he

al
th

 s
er

vi
ce

s

• 
 H

os
ts

 r
eg

ul
ar

 m
ee

tin
gs

 w
ith

 a
ll 

re
le

va
nt

 s
ta

ke
ho

ld
er

s 
to

 f
ac

ili
ta

te
 

co
or

di
na

te
d 

ac
tio

n 
to

 e
ns

ur
e 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 th
e 

M
IS

P

• 
 R

ep
or

ts
 b

ac
k 

to
 t

he
 h

ea
lth

 c
lu

st
er

, 
G

B
V

 s
ub

-c
lu

st
er

, 
an

d/
or

 H
IV

 
na

tio
na

l 
co

or
di

na
tio

n 
m

ee
tin

gs
 o

n 
an

y 
is

su
es

 r
el

at
ed

 t
o 

M
IS

P
 

im
pl

em
en

ta
tio

n

• 
 In

 t
an

de
m

 w
ith

 h
ea

lth
/G

B
V

/H
IV

 c
oo

rd
in

at
io

n 
m

ec
ha

ni
sm

s 
en

su
re

s 
m

ap
pi

ng
 a

nd
 a

na
ly

si
s 

of
 e

xi
st

in
g 

SR
H

 s
er

vi
ce

s

• 
 Sh

ar
es

 i
nf

or
m

at
io

n 
ab

ou
t 

th
e 

av
ai

la
bi

lit
y 

of
 S

R
H

 s
er

vi
ce

s 
an

d 
co

m
m

od
iti

es

• 
 En

su
re

s 
th

e 
co

m
m

un
ity

 is
 a

w
ar

e 
of

 t
he

 a
va

ila
bi

lit
y 

an
d 

lo
ca

tio
n 

of
 

re
pr

od
uc

tiv
e 

he
al

th
 s

er
vi

ce
s

IA
R

H
 

K
it 

1
IA

R
H

 
K

it 
5

 
IA

R
H

 
K

it 
3

IA
R

H
 

K
it 

12
A

dd
iti

on
al

 S
ta

nd
ar

d 
P

re
ca

ut
io

ns
 in

 k
its

 2
, 

4,
 6

, 8
, 9

, 1
1

O
B

JE
C

TI
V

E 
4:

 P
R

EV
EN

T 
EX

C
ES

S
 M

A
TE

R
N

A
L 

A
N

D
 N

EW
B

O
R

N
  

M
O

R
B

ID
IT

Y
 A

N
D

 M
O

R
TA

LI
TY

:
• 

 En
su

re
 a

va
ila

bi
lit

y 
an

d 
ac

ce
ss

ib
ili

ty
 o

f c
le

an
 a

nd
 s

af
e 

de
liv

er
y,

 e
ss

en
tia

l n
ew

bo
rn

 c
ar

e,
 a

nd
 li

fe
sa

vi
ng

 e
m

er
ge

nc
y 

ob
st

et
ric

 a
nd

 
ne

w
bo

rn
 c

ar
e 

(E
m

O
N

C
) s

er
vi

ce
s 

in
cl

ud
in

g:
 

 
o 

 A
t 

re
fe

rr
al

 h
os

pi
ta

l 
le

ve
l: 

Sk
ill

ed
 m

ed
ic

al
 s

ta
ff

 a
nd

 s
up

pl
ie

s 
fo

r 
pr

ov
is

io
n 

of
 c

om
pr

eh
en

si
ve

 e
m

er
ge

nc
y 

ob
st

et
ric

 a
nd

 
ne

w
bo

rn
 c

ar
e 

(C
Em

O
N

C
) t

o 
m

an
ag

e 

 
o 

 A
t h

ea
lth

 fa
ci

lit
y 

le
ve

l: 
Sk

ill
ed

 b
irt

h 
at

te
nd

an
ts

 a
nd

 s
up

pl
ie

s 
fo

r v
ag

in
al

 b
irt

hs
 a

nd
 p

ro
vi

si
on

 o
f b

as
ic

 o
bs

te
tr

ic
 a

nd
 n

ew
bo

rn
 

ca
re

 (B
Em

O
N

C
) 

 
o 

 A
t c

om
m

un
ity

 le
ve

l: 
P

ro
vi

si
on

 o
f i

nf
or

m
at

io
n 

to
 th

e 
co

m
m

un
ity

 a
bo

ut
 th

e 
av

ai
la

bi
lit

y 
of

 s
af

e 
de

liv
er

y 
an

d 
Em

O
N

C
 s

er
vi

ce
s 

an
d 

th
e 

im
po

rt
an

ce
 o

f s
ee

ki
ng

 c
ar

e 
fr

om
 h

ea
lth

 fa
ci

lit
ie

s.
 C

le
an

 d
el

iv
er

y 
ki

ts
 s

ho
ul

d 
be

 p
ro

vi
de

d 
to

 v
is

ib
ly

 p
re

gn
an

t w
om

en
 

an
d 

bi
rt

h 
at

te
nd

an
ts

 to
 p

ro
m

ot
e 

cl
ea

n 
ho

m
e 

de
liv

er
ie

s 
w

he
n 

ac
ce

ss
 to

 a
 h

ea
lth

 fa
ci

lit
y 

is
 n

ot
 p

os
si

bl
e

• 
 Es

ta
bl

is
h 

a 
2

4 
ho

ur
s 

pe
r 

da
y,

 7
 d

ay
s 

pe
r 

w
ee

k 
re

fe
rr

al
 s

ys
te

m
 t

o 
fa

ci
lit

at
e 

tr
an

sp
or

t 
an

d 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
fr

om
 t

he
 c

om
m

un
ity

 
to

 th
e 

he
al

th
 c

en
te

r 
an

d 
ho

sp
ita

l

• 
 En

su
re

 th
e 

av
ai

la
bi

lit
y 

of
 li

fe
-s

av
in

g,
 p

os
t-

ab
or

tio
n 

ca
re

 in
 h

ea
lth

 c
en

te
rs

 a
nd

 h
os

pi
ta

ls

• 
 En

su
re

 a
va

ila
bi

lit
y 

of
 s

up
pl

ie
s 

an
d 

co
m

m
od

iti
es

 fo
r c

le
an

 d
el

iv
er

y 
an

d 
im

m
ed

ia
te

 n
ew

bo
rn

 c
ar

e 
w

he
re

 a
cc

es
s 

to
 a

 h
ea

lth
 fa

ci
lit

y  
is

 n
ot

 p
os

si
bl

e 
or

 u
nr

el
ia

bl
e

IA
R

H
 

K
it 

2
IA

R
H

 
K

it 
6

IA
R

H
 

K
it 

8
IA

R
H

 
K

it 
9

IA
R

H
 

K
it 

10
IA

R
H

 
K

it 
11

IA
R

H
 

K
it 

12

O
B

JE
C

TI
V

E 
2

: P
R

EV
EN

T 
S

EX
U

A
L 

V
IO

LE
N

C
E 

A
N

D
 

R
ES

P
O

N
D

 T
O

 T
H

E 
N

EE
D

S
 O

F 
S

U
R

V
IV

O
R

S
:

• 
 W

or
k 

w
ith

 o
th

er
 c

lu
st

er
s 

es
pe

ci
al

ly
 th

e 
pr

ot
ec

tio
n 

or
 g

en
de

r b
as

ed
 v

io
le

nc
e 

su
b-

cl
us

te
r 

to
 p

ut
 in

 p
la

ce
 p

re
ve

nt
at

iv
e 

m
ea

su
re

s 
at

 c
om

m
un

ity
, l

oc
al

, a
nd

 
di

st
ric

t 
le

ve
ls

 i
nc

lu
di

ng
 h

ea
lth

 f
ac

ili
tie

s 
to

 p
ro

te
ct

 a
ff

ec
te

d 
po

pu
la

tio
ns

, 
pa

rt
ic

ul
ar

ly
 w

om
en

 a
nd

 g
irl

s,
 fr

om
 s

ex
ua

l v
io

le
nc

e

• 
 M

ak
e 

cl
in

ic
al

 c
ar

e 
an

d 
re

fe
rr

al
 t

o 
ot

he
r 

su
pp

or
tiv

e 
se

rv
ic

es
 a

va
ila

bl
e 

fo
r 

su
rv

iv
or

s 
of

 s
ex

ua
l v

io
le

nc
e

• 
 P

ut
 i

n 
pl

ac
e 

co
nfi

de
nt

ia
l 

an
d 

sa
fe

 s
pa

ce
s 

w
ith

in
 t

he
 h

ea
lth

 f
ac

ili
tie

s 
to

 
re

ce
iv

e 
an

d 
pr

ov
id

e 
su

rv
iv

or
s 

of
 s

ex
ua

l 
vi

ol
en

ce
 w

ith
 a

pp
ro

pr
ia

te
 c

lin
ic

al
 

ca
re

 a
nd

 r
ef

er
ra

l
IA

R
H

 
K

it 
3

IA
R

H
 

K
it 

9
IA

R
H

 
K

it 
8

IA
R

H
 

K
it 

8

O
B

JE
C

TI
V

E 
6

: P
LA

N
 F

O
R

 
C

O
M

P
R

EH
EN

S
IV

E 
S

R
H

 
S

ER
V

IC
ES

, I
N

TE
G

R
A

TE
D

 
IN

TO
 P

R
IM

A
R

Y
 H

EA
LT

H
 

C
A

R
E 

A
S

 S
O

O
N

 A
S

 
P

O
S

S
IB

LE
. W

O
R

K
 W

IT
H

 T
H

E 
H

EA
LT

H
 S

EC
TO

R
/C

LU
ST

ER
 

PA
R

TN
ER

S
 T

O
 A

D
D

R
ES

S
 

TH
E 

S
IX

 H
EA

LT
H

 S
Y

ST
EM

 
B

U
IL

D
IN

G
 B

LO
C

K
S

:
 

• 
Se

rv
ic

e 
D

el
iv

er
y

 
• 

H
ea

lth
 W

or
kf

or
ce

 
• 

 H
ea

lth
 In

fo
rm

at
io

n 
Sy

st
em

 
• 

 M
ed

ic
al

 C
om

m
od

iti
es

 
• 

Fi
na

nc
in

g

 
• 

 G
ov

er
na

nc
e 

an
d 

Le
ad

er
sh

ip

IA
R

H
 

K
it 

5

O
B

JE
C

TI
V

E 
5

: P
R

EV
EN

T 
U

N
IN

TE
N

D
ED

 P
R

EG
N

A
N

C
IE

S
:  

• 
 En

su
re

 a
va

ila
bi

lit
y 

of
 a

 ra
ng

e 
of

 lo
ng

-a
ct

in
g 

re
ve

rs
ib

le
 

an
d 

sh
or

t-
ac

tin
g 

co
nt

ra
ce

pt
iv

e 
m

et
ho

ds
 

[in
cl

ud
in

g 
m

al
e 

an
d 

fe
m

al
e 

(w
he

re
 a

lre
ad

y 
us

ed
) 

co
nd

om
s 

an
d 

em
er

ge
nc

y 
co

nt
ra

ce
pt

io
n]

 
at

 
pr

im
ar

y 
he

al
th

 
ca

re
 

fa
ci

lit
ie

s 
to

 m
ee

t d
em

an
d

• 
 P

ro
vi

de
 i

nf
or

m
at

io
n,

 i
nc

lu
di

ng
 e

xi
st

in
g 

in
fo

rm
at

io
n,

 
ed

uc
at

io
n,

 a
nd

 c
om

m
un

ic
at

io
ns

 (
IE

C
) 

m
at

er
ia

ls
, 

an
d 

co
nt

ra
ce

pt
iv

e 
co

un
se

lin
g 

th
at

 e
m

ph
as

iz
es

 i
nf

or
m

ed
 

ch
oi

ce
 a

nd
 c

on
se

nt
, e

ff
ec

tiv
en

es
s,

 c
lie

nt
 p

riv
ac

y 
an

d 
co

nfi
de

nt
ia

lit
y,

 e
qu

ity
, a

nd
 n

on
-d

is
cr

im
in

at
io

n

• 
 En

su
re

 t
he

 c
om

m
un

ity
 i

s 
aw

ar
e 

of
 t

he
 a

va
ila

bi
lit

y 
of

 
co

nt
ra

ce
pt

iv
es

 fo
r 

w
om

en
, a

do
le

sc
en

ts
, a

nd
 m

en
 

IA
R

H
 

K
it 

3
IA

R
H

 
K

it 
4

IA
R

H
 

K
it 

1



180

IARH वकटहरूमरा जरानकरारी र अि्यर िनदे 
कराय्यमरा सहरायतरा UNFPA रराष्ट्र  करायरा्यलय, 
जेनेरराको UNFPA मरानवतरावरादी करायरा्यलयद्राररा 
उपलब्ध िरराउन सवकन्छ। IARH वकटहरू 
UNFPA देशको करायरा्यलय वरा UNFPA 
मरानवतरावरादी करायरा्यलयबराट कोपेनहेिनमरा 
UNFPA PSB बराट अि्यर िन्य सवकन्छ; तपराईं 
IARH वकटहरूको समम्न्वत प्राम्तिलराई सहज 
बनराउन SRH कराय्यरत समयूह/उप-के्त्रको 
समन्वयकलराई पवन सम्क्य  िनयु्यपछ्य । 

UNFPA मरानवतरावरादी करायरा्यलय UNFPA िररद सेवरा शरािरा

UNFPA
वनम्नको लरावि: मरानवतरावरादी करायरा्यलय 
Palais des Nations Avenue de la 
paix 8-14
1211, Geneva 10, Switzerland 
इमेल: Humanitarian-  
SRHsupplies@unfpa.org

UNFPA िररद सेवरा शरािरा
Marmovej 51
2100 Copenhagen, Denmark इमेल: 
procurement@unfpa.org वेबसराइट: 
unfpaprocurement.org

समयुदाय िह/स्िास्र््य चौकवी:  सरामयुदरायवक स्खतर/स्खवरास्खथ्खय िौकवकरा कवटहरयू सरामयुदरायवक स्खवरास्खथ्खय स्खयराहरार स्खतरममरा SRH स्खयराहरार िेलवरर िर्खने सेवरा प्खरदरायकहरयूद्खवराररा प्खरयोिकरा लरािव अरवप्खरेत 
छन्ख। प्खरत्खयेक कवट 3 महवनराको अवधवकरा लरािव 10, 000 मरानवसकरा आवश्खयतकतराहरयू उपलब्खध िरराउन िवजराइन िरवएकरा हयुन्ख। यो कवटहरयूको सरामि्खरीमरा ववशेष औषधव र व्खयवस्खथरापन िर्खन सकवने 
वस्खतयुहरयू छन्ख। रा 

IARH कतट सङ्ख्याहरू IARH कतटको नाम रङ्को कोि

वकट 1A पयुरुष कण्डमहरू ररातो

वकट 2 स्छि िेवलररी (A र B) िराढरा नीलो

वकट 3 बलरात्रारपचिरातको उपिरार ियुलराबी

वकट 4 मौम्िक र सयुईबराट वदन सवकने िर्यवनरोधक िोररा

वकट 5 यौनबराट सनदे संक्ररामकहरूको उपिरार टक्रा्यइज

प्रार्मतक स्िास्र््य स्याहार सयुितधा स्िर (BEmONC): प्खरराथमवक स्खवरास्खथ्खय स्खयराहरार सयुववधरा स्खतर (BEmONC) करा कवटहरयूमरा स्खवरास्खथ्खय केन्खद्खर वरा अस्खपतरालको स्खतरमरा अतवरवक्खत सयुिेनी सेवरा 
र ियन िरवएकरा प्खरसयूतव र नवजरात शवशयुकरा सीपहरयू रएकरा प्खरशवक्खषवत स्खवरास्खथ्खय सेवरा प्खरदरायकहरयूद्खवराररा प्खरयोिकरा लरािव दयुववै व्खयवस्खथरापन िर्खन सकवने र पयुनः प्खरयोि िर्खन सकवने सरामि्खरी समरावेश 
छ। यी कवटहरयू ३ महवनराको अवधवकरा लरािव ३०,००० मरानवसको जनसङ्खि्खयराकरा लरािव प्खरयोि िर्खन िवजराइन िरवएको छ। िरवएको छ।  यी कवटहरयूलराई ३०,००० जनरा व्खयक्खतवरन्खदरा कम जनसङ्खि्खयराकरा 
लरािव अर्खिर िर्खन सम्खरव छ, यसको मतलब आपयूर्खतवहरयू लरामो समयसम्खम रहने छन्ख।

IARH कतट सङ्ख्याहरू IARH कतटको नाम रङ्को कोि

वकट 6 म्लिवनकल िेलीररर सहरायतरा – वमिवराइिरी आपयूवत्यहरू (A र B) िवैरो

वकट 8 िर्यपरात वरा िर्यपतनको जवटलतराहरूको व्यव्थरापन पहेलँो

वकट 9 पराठेघरको मयुिको र रेवजनल वटयस्यको मम्यत बवैजनी

वकट 10 भ्राकयु म एक्सटट्र ्खयराक्सनद्राररा सहरायतरा प्दरान िररएको िेवलररर िररानी रङ

रतफेरल अस्पिाल (CEmONC): रविेरल अस्खपतरालको स्खतर (CEmONC) करा कवटहरयूमरा रविेरल (शल्खयक्खरवयरात्खमक प्खरसयूतवहरयू) स्खतरमरा ववस्खतृत आपतकरालीन प्खरसयूतव र नवजरात शवशयुको स्खयराहरार 
उपलब्खध िरराउन दयुववै व्खयवस्खथरापन िर्खन सकवने र पयुनः प्खरयोि िर्खन सकवने आपयूर्खतवहरयू समरावेश छन्ख। तीक्खष्खण मरानवतरावरादी परवस्खथवतवहरयूमरा, प्खररराववत जनसङ्खि्खयराहरयूकरा बवररामीहरयूलराई नजवकवैको 
अस्खपतरालमरा सन्खदर्खरवत िरवन्खछ जसलराई यो अतवरवक्खत केसलोिकरा लरािव आवश्खयक सेवराहरयू उपलब्खध िरराउनकरा लरािव सक्खषम हयुन उपकरण र आपयूर्खतवहरयूकरा सर्खतहरयूमरा सहरायतरा आवश्खयक 
पर्खन सक्खछ। यो स्खतरकरा अस्खपतरालले लिरि १५०,००० जनरा व्खयक्खतवको जनसङ्खि्खयरालराई समेट्खने अनयुमरान िरवएको छ। यी कवटहरयूमरा उपलब्खध िरराइएकरा आपयूर्खतवहरयूले 3 महवनराको अवधवमरा यो 
जनसङ्खि्खयरालराई सेवरा प्खरदरान िर्खछ।

IARH कतट सङ्ख्याहरू IARH कतटको नाम रङ्को कोि

वकट 11 प्सयूवत शल्वक्रयरा र िभिीर प्सयूवत जवटलतराहरू वकट (A र B) फ्ोररसेन् वग्रन

वकट 12 रक्त सञ्रार िराढरा हररयो

Nनोट: अन्तरवनकराय आपतकरालीन प्जनन स्रास्थ्य (IARH) करा वकटहरूलराई तीन वटरा सेवरा िेलीररर स्तरहरूमरा लवक्त िददै  तीन वटरा स्तरमरा ववि्यकृत िररएकरा छन्ख। वकटहरू ववशेष लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको 
लरावि 3 मवहनरा अववधकरा लरावि प्योि िन्य विजराइन िररएकरा हन्ख। अनयुपयूरक सरामग्रीहरू सक्म वरातरावरण र स्रास्थ्य स्यराहरार प्दरायकहरूकरा क्मतराहरूको अनयुसरार अि्यर िन्य सवकन्छ। यी वकटहरू सरामग्री-ववशेष वरा व्यरापक 
रएकराले, सं्थराहरू एकल रूपमरा IARH वकटहरूमरा वनर्यर रहनयुहँदवैन र SRH आपयूवत्यहरूको प्राम्तिलराई सभिव रएसम्म वछटो उनीहरूको वनयवमत स्रास्थ्य प्राम्ति प्णरालीहरूमरा एकीकृत िनदे योजनरा बनराउनयुपछ्य । यसले 
आपयूवत्यहरूको वनरन्तरतरालराई सयुवनवचित मरात्र निरेर तर MISP बराट व्यरापक SRH सेवराहरूलराई ववसृ्तत स्यराहरारमरा ववस्तरारणलराई सक्म िछ्य ।* नयरँा वकटको संरिनरा २०१९ पवछ मरात्र उपलब्ध हने छ.

अनयुपयूरक सरामग्रीहरू रनेको व्यव्थरापन िन्य सवकने र उपरोि िन्य सवकने वस्तयुहरू र/वरा वकटहरूको एउटरा सेट हो जयुन ववद्मरान 
IARH वकटहरूसँि अनयुकयू ल िन्य ववशेष पररम््थवतहरू अन्ति्यत अि्यर िन्य सवकन्छ:
• जहरँा प्दरायकहरूलराई ववशेष आपयूवत्य प्योि िन्य प्वशवक्त िररन्ख;
• जहरँा आपयूवत्यहरू स्ीकृत िररन्छ र आपतकरालीन अव्थरा पयूव्य प्योि िररन्छ;
• सबवै प्यरासहरू ्थरानीय वहवनय विवकत्सरा सरामग्रीकरा आपयूवत्य रेिराहरू (्थरानीय र के्त्रीय प्राम्ति च्रानलहरू सवहत) लराई सबल 
  बनराउन वरा वनमरा्यण िन्यकरा लरावि िररँदरा दीघ्य संकटहरू वरा आपतकरालीन-पचिरातकरा पररम््थवतहरूमरा SRH आपयूवत्यहरूको द्युत  
  पवहलो अि्यरपवछ; र
• जहरँा आपयूवत्यहरूको प्योि ररावष्ट्र य करानयूनको पयूण्य दरायररासम्म अनयुमवत वदइएको छ

लैतङ्क िर्ा प्रजननवीय स्ास्थ्य (SRH) का लातग नू्यनिम 
प्रर्माषिर सेिा प्ाकेज (MISP) भनेको लैतङ्क िर्ा 
प्रजननवीय स्ास्थ्यसँग सम्च्न्धि अस्सर्िा र मृत्दर रोक् 
प्रते्क मानििािादवी आपिकालवीन अिसर्ाको अनसेटमा 
काया्नन्वयन हुने प्रार्तमकिाको जवीिन बचाउने SRH सेिा 
र तरियाकलापहरूको सेट हो। MISP का सबै सेिा िेलवीभरर 
तरियाकलापहरूलाई सबै सान्तभ्नक साझेदारहरूसँग 
समच्न्वि काय्नहरू माफ्न ि एकसार् काया्नन्वयन गररन 
आिश्यक पद्नछ।

MISP ले SRH काय्नरिमका लातग सयुरुिािवी तिनद तनमा्नण गछ्न  
र स्ाहारको सम्ानजनक गयुणस्र सयुरुिािबाट सयुतनतचिि 
गनयु्नपछ्न । MISP का कारकहरूले नू्यनिम आिश्यकिा 
तनमा्नण गछ्न  र सबै पररच्सर्तिहरूमा काया्नन्वयन गररनयुपछ्न  
भनवी ध्यानमा राख्न महत्त्वपूण्न छ। यवी सेिाहरू तनरन्तर 
हुनयुपछ्न  र दवीर्नकालवीन तिपतत्त र पयुनः  प्राच्प्तमा तिसृ्ि SRH 
सेिा र आपूति्नहरूसँग सम्ि भएसम् तछटो ( उतचि रूपमा 
३-६ मतहना) तनतम्नि गनयु्नपछ्न ।

मानििािादवी सेतटङहरूमा SRH काय्नरिमहरूको लातग मौतलक तसद्ान्तहरू

• ्खयराहरार प्राति िनदे मरावनस, प्दरायक र ्थरानीय र अन्तररावष्ट्र य सराझेदरारहरूको सम्मरानजनक सराझेदरारीमरा कराय्य कराम िनयु्यहोस्ख

• मरावनसकरा वववरन् लवैवङ्गक तथरा प्जननीय स्रास्थ्य आवश्यकतराहरू पयूररा िरेर समरानतरालराई सयुवनवचित िनदे र सेवरा र आपयूवत्यहरू वहनीय 
वरा वनः शयुल्क छन्ख, सबवै जनराकरा लरावि पहँि योग्य छ र उच् ियुणस्तरको छ रनी सयुवनवचित िनदे

• ववसृ्तत, प्मराणमरा आधराररत र पहँियोग्य जरानकरारी र उपलब्ध आपयूवत्य र सेवराहरू बरारे छनोट प्दरान िनयु्यहोस्ख

• सबिम्न्त व्यम्क्तहरू र व्यम्क्तमरा केम््रित स्यराहरारको प्ररावकरारी र अथ्यपयूण्य सहररावितरा सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख जसले वबररामीहरूको स्तन्त्र     
  वनण्यय वलने शम्क्त र सेवरा तथरा सरामग्रीहरूकरा लरावि छनोट पवहिरान िछ्य

• सबवैजनराकरा लरावि िोपनीयतरा र िोप्तरा सयुवनवचित िनयु्यहोस्ख र मरावनसलराई मयरा्यदरा र सम्मरानसँि व्यवहरार िनयु्यहोस्ख

• उमेर, वलङ्ग, लवैवङ्गक तथरा लवैवङ्गक पवहिरान, ववैवरावहक म््थवत, यौन झयुकराव, ्थरान (उदराहरण, ग्ररामीण/निरीय), असक्मतरा, जराती, रङ, 
रराषरा, धम्य, रराजनवैवतक वरा अन् वविरार, ररावष्ट्र य, जरातीय वरा सरामरावजक मयूल, सम्वति, जन्म वरा अन् ववशेषतराहरूको सबिन्मरा समरानतरालराई 
प्वधि्यन िनयु्यहोस्ख

• मरावनसले स्रास्थ्य सेवराहरू प्राति वरा उपलब्ध िरराउनमरा दबराव, रेदरराव वरा वहंसरा/दयुव्य्यवहरार/असम्मरानजनक/दयुव्य्यसनी अनयुरव िरेकरा 
छवै नन्ख रनी सयुवनवचित िन्यकरा लरावि स्रास्थ्य स्यराहरार सयुववधराहरूमरा लवैवङ्गक र शक्त िवतशीलतराहरू पवहिरान र सबिोधन िनयु्यहोस्ख

• समयुदरायलराई MISP करा सेवरा र सरामग्रीहरूको उपलब्धतरा र ्थरान बरारे जरानकरारी िरराउनकरा लरावि सरामयुदरावयक पहँिमरा रहेकरा वकशोर-
वकशोरीहरू जस्तरा प्राय: वसमरान्तकृत जनसङ्ख ्रासवहत समयुदराय संलग् हनयुहोस्ख र संिवठत िनयु्यहोस्ख

• स्यराहरारको ियुणस्तर सयुधरानदे लक्ष्यसँि सेवरा र आपयूवत्यहरू वनरीक्ण िनयु्यहोस्ख र जरानकरारी र नवतजराहरू सराझरा िनयु्यहोस्ख

स्िर पूरकहरू िस्ियु

 समन्वयन सबवै वकटहरू वकट 0 - प्शरासन र प्वशक्ण

सरामयुदरावयक 
तथरा प्राथवमक 
स्रास्थ्य स्यराहरार - 
BEmONC

वकट 1 वकट 1B - मवहलराकरा कण्डमहरू

वकट 2A लिोरोहेम्क्सिराइन जेल

वकट 2B वमजोप्ोस्टल (वकटहरू 6B र 8 लराई 
अनयुकयू ल िछ्य )

वकट 4 िेपोट-मेिट्र ोक्सीप्ोजेस्टोरोन एवसटेट

- सब-कटेवनयस (DMPA-SC)

स्रास्थ्य के्रि वरा 
अस्पतराल तह-
CEmONC

वकट 4 वकट 7A - इन्ट्र राययुटेरराइन यन्त्र (IUD)

वकट 4 Kit 7B - िर्यवनरोधक इम्प्रान्

वकट 6A िवैर-वराययुिरावलत झट्खकरा ववरोधी कपिरा

वकट 6B अक्खसवटोसवन

वकट 8 मराइिवप्स्टोन

वकट 10 हराते भ्राक्युम सहरायक िेवलररी

प्णराली

अि्यर िनयु्यअवघ, पवहले नवै के अि्यर िररँदवै  छ र अि्यरहरूलराई सम्म्मवलत िन्य सवकन्छ वरा सवकँदवैन रनी वनधरा्यरण िन्य SRHको समन्वय 
समयूह र/वरा UNFPA रराष्ट्र को करायरा्यलयसँि छलिल िनयु्यहोस्ख।
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पररतशट् G: तकशोरतकशोरवी-मैत्रवीपूण्न 
जाँचसूचवी
यो वयस्क-मवैत्रीपयूण्य SRH सेवरा जरँािसयूिी सेर वद विल्डट्र ेन (Save the Children) र UNFPA द्राररा ववकवसत 
मरानवतरावरादी पररम््थवतहरूकरा लरावि वकशोरवकशोरी SRH टयुलवकट बराट अनयुकयू वलत िररएको वथयो। 

तिशेषिाहरू हो होइन सयुधारका लातग 
सम्ातिि सयुझाि

स्ास्थ्य सयुतिधासर्लका तिशेिाहरू

1. के सयुववधरा— दयुववै मवहलरा र पयुरुष—एकीकृत (उदराहरण, ययुवरा के्रि, 
ववद्रालय, बजरार) हने ्थरान नवजकवै  अवम््थत छ?

2. के सयुववधरा—ववशेषिरी सराँझ वरा हप्खतरान्खतमरा—दयुववै महवलरा र पयुरयुष 
कवशोरकवशोरीहरयूकरा लरािव सहज हयुने अवधवमरा ियुलरा हयुन्खछ?

3. कवशोरकवशोरीहरयूकरा लरािव ववशवष्खट क्खलवनवक समय छ?

4. के ि्खरप-इन ि्खरराहकहरयूलराई (अपोइन्खटमेन्खटहररयू बवनराको 
ि्खरराहकहरयू) स्खवराित िरवयो?

5. के SRH सेवराहरयू कवशोर-कवशोरीहरयूकरा लरािव नवःशयुल्खक वरा 
वहनी दरमरा
प्खरस्खतराव िर्खन सकवन्खछ?

6. पर्खिने समय छोटो छ?

7. यदव दयुववै वयस्खक र कवशोरकवशोरीहरयूलराई सयुववधरामरा व्खयवहरार 
िरवन्खछ रने, िोपनीयतरालराई सयुनवश्खिवत िर्खन कवशोरकवशोरीहरयूको 
लरािव छयुट्खटवै, सरावधरान प्खरवेशद्खवरार छ?

8. के पररामर्खश र उपिरार कक्खषहरयूलराई िोपनीयतरा (दयुववै दृश्खयरात्खमक र 
श्खरवण) करा लरािव अनयुमतव दवइएको छ?

9. स्खवरास्खथ्खय सयुववधरामरा कर्खमिरारीकरा लरािव आिरार-संहवतरा करार्खयरान्खवयन
छ?

10. सयुववधरामरा SRH सेवराहरयूकरा लरािव उजयुरी, पृष्खठपोषण वरा अन्खय 
उत्खतरदरायवत्खवकरा करार्खयववधवहरयू पेश िर्खन कवशोर-कवशोरीहरयूकरा लरािव 
परारदर्खशी, िोपनीय प्खरक्खरवयरा छ?

11. अपराङ्खितरा रएकरा मरानवसहरयूकरा लरािव क्खलवनवक पहयुँियोि्खय छ?

12. के केटराहरयू र ययुवरा पयुरयुषकरा लरािव SRH सेवराहरयू छन्ख जसले 
तवनीहरयूलराई
स्खवराित िर्खछ?

प्रदायकका तिशेषिाहरू

1. के प्खरदरायकहरयूलराई कवशोरकवशोरी मवैत्खरीपयूर्खण स्खवरास्खथ्खय सेवराहरयू 
उपलब्खध िरराउन प्खरशवक्खषवत िरवएको छ जसमरा िवैर-न्खयरायराधवकरण 
मनोवृत्खतव, सहरानयुरयूतव, सक्खरवय सयुनराइ र उमेर-उपययुक्खत पररामर्खश 
समरावेश हयुन्खछ?
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2. के सबवै कर्खमिरारी सदस्खयहरयूलराई िोपनीयतरा, कवशोरकवशोरी 
मवैत्खरीपयूर्खण सेवराहरयू (उदराहरण, रवसेप्खसनवस्खट, सयुरक्खषराकर्खमी, 
सरामयुदरायवक स्खवरास्खथ्खय करार्खयकर्खतरा, क्खलवनरहरयू) उपलब्खध िरराउन 
उन्खमयुि िरवएको छ?

3. के कर्खमिरारी सदस्खयहरञले कवशोर-कवशोरी र उनीहरयूकरा 
छनोटहरयूकरा लराियू सम्खमरान
प्खरदर्खशन िर्खछन्ख?

4.प्खरदरायकहरयूले सेवराि्खरराहीहरयूको िोप्खयतरा र
िोपनीयतरा सयुनवश्खिवत िर्खछन्ख?

5. प्खरदरायकहरयूले सेवराि्खरराहीहरयूको िोप्खयतरा र
िोपनीयतरा सयुनवश्खिवत िर्खछन्ख?

6. के समकक्खषी शवक्खषक वरा समकक्खषी पररामर्खशदरातराहरयू उपलब्खध 
छन्ख?

7. के प्खरदरायकहरयूले ववरवन्खन आवश्खयकतरा र िवन्खतराहरयू रएकरा
व्खयक्खतवको रयूपमरा प्खरत्खयेक कवशोर-कवशोरीलराई पहयुँि िर्खछन्ख?

8. के त्खयहराँ दयुववै पयुरयूष र महवलरा प्खरदरायकहरयू उपलब्खध छन्ख (सम्खरव 
रएमरा)?

काय्नरिमका तिशेषिाहरू

1. के कवशोर-कवशोरीहरयूले स्खवरास्खथ्खय सयुववधराको सञ्खिरालनमरा रयूमवकरा 
नवर्खरराह िर्खछन्ख?

2. के कवशोर-कवशोरीहरयू SRH सेवरा प्खररावधरानको ियुणस्खतर नवरीक्खषण 
िर्खनमरा संलि्खन छन्ख?

3. के कवशोर-कवशोरीहरयूलराई उनीहरयूको आमराबयुवरा वरा 
जीवनसराथीहरयूको सहमतव बवनरा सयुववधरामरा देि्खन सकवन्खछ?

4. के SRH सेवराहरयूको व्खयरापक दरायररा उपलब्खध छन्ख (िर्खरनवरोधक, 
STI उपिरार र रोकथराम, HIV पररामर्खश र परीक्खषण र प्खरसवपयूर्खवव र 
प्खरसवोत्खतर स्खयराहरार, िेलीररव स्खयराहरार)?

5. के SRH सेवराहरयूको व्खयरापक दरायररा उपलब्खध छन्ख (िर्खरनवरोधक, 
STI उपिरार र रोकथराम, HIV पररामर्खश र परीक्खषण र प्खरसवपयूर्खवव र 
प्खरसवोत्खतर स्खयराहरार, िेलीररव स्खयराहरार)?

6. के पृथक स्खथरानहरयूमरा दयुववै ययुवरा पयुरयूष र ययुवरा महवलराकरा लिव 
कण्खिमहरयू उपलब्खध छन्ख?

7. के सराइटमरा SRH शवैक्खषवक सरामि्खरी, पोस्खटर वरा अन्खय जरािवरकरा 
सहरायतराहरयू/जरानकरारी, शवक्खषरा र सञ्खिरारहरयूकरा सरामि्खरीहरयू कवशोर-
कवशोरीहरयूलराई सम्खपर्खक िर्खन िवजराइन िरवएको हो? 

8. के सन्खदर्खर प्खरक्खरवयराहरयू िवकवत्खसरा आपतकरालीन अवस्खथरा, 
मरानसवक स्खवरास्खथ्खय र मनोववैज्खञरानवक सहरायतरा, बराल सयुरक्खषरा, 
शवक्खषरा, पोषण, सरामराजवक कल्खयराण करार्खयक्खरमहरयू र त्खयस्खतवै अन्खय 
कयुरराहरयूकरा लरािव करार्खयरान्खवयन िरवएकरा छन्ख?

9. के स्खवरास्खथ्खय सयुववधरा बराहेक अन्खय िेलवररी बवन्खदयुहरयूमरा SRH 
जरानकरारी र सरामि्खरीहरयूमरा पहयुँि िर्खन कवशोर-कवशोरीहरयूकरा लरािव 
करार्खयववधवहरयू करार्खयरान्खवयनमरा छन्ख?

10 के कवशोर-कवशोरी ववशवष्खट सयूिकहरयू नवयमवत आधरारमरा 
नवरीक्खषण िरवन्खछ (उदराहरण, कवशोर-कवशोरी सेवराि्खरराहीहरयूको 
सङ्खि्खयरा, उमेर र लवङ्खिद्खवराररा ससमयुि्खिवत)?
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पररतशट् H: प्रश्नोत्तरका जिाफहरू

एकाइ 2 को प्ररिोत्तरका जिाफहरू: SRH का लातग MISP को समन्वयन

1. बेठवीक

नेतृत्व SRH वनकरायले न्यूनतममरा तीनदेम्ि छ मवहनराको अववधकरा लरािरा SRH समन्वयकलराई नेतृत्व िनयु्यपछ्य ।

2. b

ववद्मरान SRH सेवराहरूलराई प्वतवित्रण िनदे कराय्य स्रास्थ्य, GBV र HIV समन्वयन कराय्यवववधहरूमरा िररनयुपछ्य ।

3. यो

प्रराववत समयुदराय, NGO, नरािररक समराजकरा सं्थराहरूबराट प्वतवनवधहरू सवहत सबवै सरोकरारवरालराहरू र GBV 
समन्वयक SRH कराय्यरत समयूहकरा बवैठकहरूमरा सहररािी हन महत्त्वपयूण्य हन्छ।

4. TJX लातग

सिल SRH समन्वयन सयुवनवचित िन्यकरा लरावि, बवैठकहरू सबवै सरोकरारवरालराहरूकरा लरावि सहज हने ् थरानहरूमरा 
िररनयुपछ्य  र आपतकरालीन अव्थराको सयुरुवरातमरा सतिरावहक वरा हतिरामरा दयुई पटकको आधरारमरा आयोजनरा 
िररनयुपछ्य ।

5. ठवीक

SRH को लरावि MISP जरँािसयूिी MISP करा सरामग्रीहरूको वनरीक्ण िन्य प्योि िन्य सवकन्छ।

एकाइ 3 को प्ररिोत्तरका जिाफहरू: यौन तहंसालाई रोके् र
उत्तरजवीतिहरूका आिश्यकिाहरूमा प्रतितरिया जनाउने

1. बेठवीक

उतिरजीवीकरा अवधकरार, आवश्यकतरा र िराहनराहरूलराई प्राथवमकतरा वदनयुपछ्य  र सम्मरान िनयु्यपछ्य । उपिरार र 
औषवध जरँाि निरीकन उपलब्ध िरराउन सवकन्छ।
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2. TJX लागत

यौन वहंसराकरा उतिरजीववहरूकरा लरावि म्लिवनक स्यराहरारमरा इवतहरास र परीक्ण, सहयोिी सञ्रार, STIs को 
अनयुमरावनत उपिरार, जवत सक्ो वछटो र बलरात्रारपवछ १२० घण्रा वरत्र EC र िररा्यव्थरा ववकल्पहरू सबिन्ी 
जरानकरारी र करानयूनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारकरा लरावि सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार/सन्र्य। यसमरा 
अनरावरणको ७२ घण्रा वरत्र PEP पवन समरावेश हन्छ। EC वरा PEP उपलब्ध िरराउन िररा्यव्थरा परीक्ण आवश्यक 
छवै न।

3. बेठवीक

पयुरूष उतिरजीवीहरूले लराज, एउटवै-वलङ्गकरा सबिन्हरूको अपरराधीकरण, नकराररात्मक वरा अपेक्रापयूण्य प्दरायक 
सबिन्ी मनोवृवतिहरू र समस्यराको ववस्तरारसँि सबिम्न्त पवहिरानको कमीको करारणले घटनराको ररपोट्य िनदे 
कम सभिरावनरा हन्छ। पयुरूष उतिरजीवीहरू शरारीररक र मनोववैज्रावनक टट्र मरा रोगछन्ख र िोपनीय, सम्मरानजनक र 
िवैर-रेदररावपयूण्य सेवराहरूमरा पहँि हनयुपछ्य  जसले ववसृ्तत स्यराहरार उपलब्ध िरराउँछ।

4. ठवीक

यौन वहंसराकरा अपररावधहरू प्राय: घवनष् सराझेदरार वरा उतिरजीवीकरा ज्रात रएकरा अन् व्यम्क्तहरू हन्ख।

5. c

तपराईंले कम्यिरारी सदस्यले यौन शोषणन र दयुव्य्यवहरारकरा मयूल वसधिरान्तहरूको ववरूधिकरा सयुरक्रालराई उल्ङ्घन 
िरेको संवदग्ध िनयु्यहन्छ रने, तपराईंले यौन शोषण र दयुव्य्यवहरार ववरूधि संरक्णकरा लरावि कम्यिरारी बरारे आफनो 
सयुपररराइजर वरा िोकल वबन्दलराई ररपोट्य िनयु्यपछ्य । 

एकाइ 4 को प्ररिोत्तरका जिाफहरू: HIV र अन्य STIs को सङ्रिमण रोक्युहोस् 
र यसको कारणले हुने अस्सर्िा र मृत्युदर कम गनयु्नहोस्

1. बेठवीक

STIs को लक्णरात्मक व्यव्थरापन लक्णहरू (वबररामीकरा लक्ण र म्लिवनकल सङे्कतहरू) मरा आधराररत मरानकीकृत 
उपिरारको प्ोटोकलहरू हन्ख जसले एकल रेटमरा उपिरार सबिन्ी वनण्ययहरू िन्य अनयुमवत वदन्छ।

2. a, b, c, d

कण्डमहरू, को-टट्र राइमोक्सराजोल (वसिराररस िररए अनयुसरार) को िोपनीयतरा र प्रावधरान सयुवनवचित िनदे र 
एम्न्रेटट्र ोरराइरहरू रनेको संकटद्राररा प्रराववत व्यम्क्त वनरन्तर एम्न्रेटट्र ोरराइरल उपिरारकरा लरावि उपम््थत हँदरा 
स्रास्थ्य प्दरायकको रयूवमकरा हो।
 

3. यो
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धराररलरा वस्तयुहरूको सयुरवक्त प्योि, सयुरक्रात्मक पवहरन लिराउने, िोहोर सरामग्रीको व्यव्थरापन र बरारबिरार हरात 
धयुने सङ्ख क्रमण वनयन्त्रणकरा लरावि सबवै न्यूनतम आवश्यकतराहरू हन्ख।
4. यो

कण्डमहरूलराई स्रास्थ्य सयुववधरा, िराद् र िवैर-िराद् ववतरणकरा वबन्द, शौिरालयहरू र
सहरी के्त्रहरूकरा प््रात बरार र किी पसलहरूमरा उपलब्ध िरराउन सवकन्छ।

5. ठवीक

SRH संयोजकले एम्न्रेटट्र ोरराइरलहरूको िररदकरा लरावि वजमे्मवरारी वलनयुहँदवैन। यो HIV संयोजकको रयूवमकरा 
हो (यवद ववद्मरान हन्छ रने) वरा ररावष्ट्र य HIV प्वतवनवधले स्रास्थ्य के्त्र/समयूहलराई एम्न्ररटट्र ोरराइरलहरूको पयरा्यति 
आपयूवत्य सयुवनवचित िन्यको लरावि समथ्यन िद्यछ।

एकाइ 5 को प्ररिोत्तरका जिाफहरू:अतिररक्त मािृत्व र निजाि तशशयु
तबमारवी र मृत्यु रोकर्ाम गनने

1. c

स्तनपरानकरा लरावि सहरायतरामरा छरालरा-छरालराको सम्क्य , तत्रालीन र वववशष् स्तनपरानकरा लरावि सहरायतरा र 
कोलोस्टट्र म (वरा पवहलो पटक आउने दयू ध) निरालने कराय्यहरू पद्यछन्ख।

2. d

BEmONC सेवराहरू स्रास्थ्य सयुववधराको स्तरमरा पहँि योग्य हनयुपछ्य  र CEmONC सेवराहरू सन्र्य अस्पतरालको 
स्तरमरा पहँि योग्य हनयुपछ्य ।

3. ठवीक

नवजरात वशशयुहरूमरा घट्खदो वक्रयराकलराप वरा िवतवववधको कमी रएमरा, उनीहरूलराई स्रास्थ्य सयुववधराहरूमरा 
वसिराररस िनयु्यपछ्य ।

4. बेठवीक

मवहलराहरू िर्यपतन-पचिरातको स्यराहरारको लरावि आउनयुहन्छ रने, प्वशवक्त स्रास्थ्य प्दरायकले िनयु्यपनदे पवहलो 
कयु ररा रनेको वछटो, प्रारम्भिक मयूल्राङ्कन िनयु्य हो। मवहलरालराई आघरात रएको सङे्कत र लक्णहरू देम्िएमरा वरा 
योनीबराट ररारी रक्तस्राव रएमरा, उहरँालराई तत्राल ्थरायीकरणको आवश्यकतरा हन्छ।

5. a, b, c

SRH को संयोजकले मरानवतरावरादी संकटकरालीन सयुरु हँदरा प्ररावकरारी वसिराररस प्णराली ्थरावपत िन्यकरा लरावि
स्रास्थ्य के्त्र/समयूह, समयुदरायहरू र आयोजक-रराष्ट्र करा अवधकरारीहरूसँि कराम िनयु्यपछ्य ।
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एकाइ 6 को प्ररिोत्तरका जिाफहरू: अतनच्छिि गभा्निसर्ाहरू रोकर्ाम गनने 

1. a, b, c 

ववपदको समयपयूव्य लवक्त जनसङ्ख ्राद्राररा प्योि िररएकरा वववधहरू; देशमरा दतरा्य िररएकरा वववधहरू; र 
दीघ्यकरालीन वववधहरूको वनष्रासन हटराउन नसवकने अव्थराकरा लरावि आप्वरासनको लरावि सभिरावनरा।

2. बेठवीक

िर्यवनरोधक सेवराहरू वकशोर-वकशोरीहरू, अवववरावहत र वववरावहत मवहलरा र पयुरुष, यौनकमथी र सेवराग्रराही, 
LGBTQIA व्यम्क्त, पयूव्य-योधिराहरू, एकीकृत कम्यिरारी र औषवध वलने प्योिकतरा्यहरू सवहत सबवै ववपवतिबराट 
प्रराववत जनसङ्ख ्राहरूकरा लरावि पहँि योग्य हनयुपछ्य ।

3. c

EC ले कयु नवै ववद्मरान िररा्यव्थरालराई हरानी िनदे छवै न, EC लराई 120 घण्रावरत्र वलन आवश्यक छ र यो सयुरुमरा वलँदरा 
थप प्ररावकरारी हन्छ र समवप्यत EC िक्ीहरू उपलब्ध नहँदरा मौम्िक िर्यवनरोधक िक्ीहरूको सही मरात्ररा 
प्योि िन्य सवकन्छ रने् कयु ररा सत् हो। वकशोरी केटीहरूले EC वलन सक्वैनन्ख रने् कयु ररा सत् होइन।

4. a, b, c

िर्यवनरोधक उपलब्ध िरराउँदरा िोप्तरा, िोपनीयतरा र सयूवित छनोटलराई ध्यरान
वदनयुपछ्य ।

5. a, b, d, e

वववधको प्ररावकराररतरा, िर्यवनरोधक वववधकरा सरामरान् सराइि इिेक्टहरू, वववधले कसरी कराय्य िछ्य  र STI सयुरक्रा 
िर्यवनरोधक पररामश्यको अववधमरा सबवै सेवराग्रराहीहरूलराई उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

एकाइ 7 को प्ररिोत्तरका जिाफहरू: प्रार्तमक स्ाहारमा सक्ो तछटो व्यापक 
SRH सेिाहरू अनयुकूल गन्न योजना बनाउने

1. यो

स्रास्थ्य जरानकरारी प्णराली, स्रास्थ्य कराय्यबल, सेवरा िेवलररी, विवकत्सरा सरामग्रीहरू,
ववति र वनयन्त्रण तथरा नेतृत्व रेनकरा WHO स्रास्थ्य प्णरालीकरा छ वटरा मयूल िण्ड छन्ख।

2. ठवीक

वहनीय ववसृ्तत SRH सेवराहरूमरा जरारी पहँि सयुवनवचित िन्यकरा लरावि, दीघ्यकरालीन ववति प्वक्रयराहरू ववपदको 
प्रारम्भिक प्वतवक्रयरामरा वविरार िररनयुपछ्य ।
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3. c

ववसृ्तत SRH सेवराहरू िेवलरर िनदे सराइट ियन िदरा्य, अन् सेवराहरूको ववरूधि ्ट्रान्अलोन सेवराहरूसँि 
समरावहत िन्य प्राथवमकतरा हन्छ।

4. बेठवीक

ववसृ्तत SRH सेवराहरूमरा परारिमन हँदरा, लरागे् िि्यहरू र क्वतलराई रोक् पवहले नवै प्राक िररएकरा IARH 
वकटहरूको वनरन्तर अि्यरललराई रोक्युहोस्ख। मरािमरा आधराररत रहेर SRH आपयूवत्यहरू अि्यर िनरा्यले SRH 
कराय्यक्रमको वहनीयतरा सयुवनवचित िन्य र वववशष् आपयूवत्यहरूकरा कमीहरू रोक्करा सराथसराथवै सेवटङमरा सरामरान्तयरा 
प्योि निररएकरा अन् कयु रराहरू िेररा िरालनबराट रोक्मरा मद्त िनदे छ।

5. b

SRH करा लरावि MISP अिरावि बढ्खन र ववसृ्तत SRH सेवरा िेवलररी योजनरा सयुरु िन्यको लरावि, स्रास्थ्य के्त्र/
समयूहमरा सराझेदरारहरूसँि नवजकको सहकराय्यमरा SRH कराय्यक्रम व्यव्थरापकहरूले ववद्मरान जरानकरारी सङ्कलन 
िनयु्यपछ्य  वरा SRH करा लरावि MISP सेवरा सयूिकहरू सवहत िराटराको अनयुमरान लिराउनयुपछ्य ।

Unit 8 Quiz Answers: Other SRH Priorities to the MISP

1. d

विवकत्सकहरू र नस्यले उवित तररकराले प्वशवक्त र समथ्यन िदरा्य म्रानयुअल भ्राक्युम एम्स्परेसन र औषवधसँि 
पवहलो-रेिरा सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउनयुपछ्य ।

2. e

इछियु क प्दरायकहरूद्राररा वनययुक्त स्रास्थ्य सयुववधराहरूबराट सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरार उपलब्ध िरराउने, पवहले नवै 
िर्यपतन सेवराहरू उपलब्ध िरराउने योग्य विवकत्सरा कम्यिरारीलराई प्रावववधक सहरायतरा र स्ोतहरू प्स्तराव िनदे र 
सयुरवक्त औषवधको िर्यपतनकरा जरानकरारी र सरामग्रीहरू ववतरण िनदे र करानयुनको पयूण्य हदसम्म सयुरवक्त िर्यपतन 
स्यराहरारलराई सहज बनराउने क्मतरा रएकरा प्दरायक र सं्थराहरूमरा मवहलरालराई सन्र्य िनदे।

3. ठवीक

स्यराहरारको िि्य, नकराररात्मक पररणरामहरूको िर र कलंकमरा ययुवरा मवहलराकरा लरावि सयुरवक्त िर्यपतनमरा बराधराहरू 
हन्ख।

4. ठवीक

सयुरवक्त िर्यपतनको स्यराहरार संसरारकरा अवधकरंाश देशहरूमरा एक वरा बढी पररम््थवतहरूकरा लरावि अनयुमवत 
वदइन्छ।
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5. e

सयुरवक्त िर्यपतन स्यराहरारलराई यौन वहंसराकरा उतिरजीवीहरूकरा लरावि स्यराहरारको विवकत्सकीय तत्त्वको रूपमरा र 
MISP को अकको प्राथवमकतराको रूपमरा SRH करा लरावि MISP मरा प्राथवमकतरा वदइनयुपछ्य ।

एकाइ 9: IARH तकटहरू अि्नर गनने

1. a, b, c

प्दरायकहरू वरा जनसङ्ख ्रालराई सरामग्रीको प्योि िन्य प्वशक्ण वदँदरा, आपयूवत्यहरू स्ीकृत हँदरा र आपतकरालीन 
अव्थरा अिराववै प्योि िररँदरा र आपयूवत्यलराई ररावष्ट्र य करानयूनको पयूण्य हदसम्म अनयुमवत वदइएको र ररावष्ट्र य औषवध 
सयूविमरा समरावेश िररएको िण्डमरा सं्थराले पयूरक सरामग्रीहरू अि्यर िनयु्यपछ्य । 

2. a

IARH वकटहरूमरा तीन मवहनराको अववधकरा लरावि पयरा्यति आपयूवत्यहरू समरावेश छन्ख।

3. b, c, d

प्राथवमक स्रास्थ्य स्यराहरार, वसिराररस अस्पतराल र सरामयुदरावयक/स्रास्थ्य िौकी रनेकरा
स्रास्थ्य स्यराहरारकरा वववरन् स्तरहरू हन्ख जसकरा लरावि IARH वकटहरू विजराइन िररएको हो।

4. c

UNFPA ले IARH वकटहरू व्यवम््थत िद्यछ।

5. a, b, c, e

IARH वकटहरू अि्यर िन्यकरा लरावि आवश्यक हने जरानकरारीमरा ववसृ्तत सम्क्य , िेवलररी र ववति व्यव्थरासबिन्ी 
जरानकरारी, सेवटङको प्करार र लवक्त जनसङ्ख ्राको आकरारको प्करारबरारे जरानकरारी पद्यछन्ख, जहरँा वकटहरू 
प्योि िररने छ र सं्थराले वकटहरूको ववतरण र स्रास्थ्य के्रि र वसिराररस अस्पतरालहरूको सङ्ख ्रा व्यवम््थत 
िनदे छ। 
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