मवहला विरुद्ध हुने वहां सा र कोवभि-१९ बारे तथ्ाांक सांकलन: वनर्णयािली
जनसांख्यामा आधाररत सिेिर्ले उत्तर
वदने सम्भावित प्रश्नहरू:
• के वहिं सा बढे को छ?
• के वहिं साको प्रकृवत, प्रकार िा गम्भीरतामा
पररितडन िएका छन् ?
• के वहिं साको जोच्छखम/सनरक्षाका कारकहरू
र्रक िएका छन् ?

तपाईं तथ्ाांक सांकलन गनन ककन चाहनह
ु ु न्छ र
तथ्ाांक कसरी प्र्ोग हुGछ?

cem} खोज गनन

कुन प्रश्नहरू उप्ोगी हुन्छ?

विद्यमान तथ्ाांक हरुको प्रयोग !
• विद्यमान सिेक्षणहरूबाट डाटा खोज्नुहोस्।
• सेिाका विईका केस रे कडड हरू विश्लेषण
गननड होस् (कोविड-१९िन्दा अवि र कोविड१९ को समयमा)।
प्राथवमक अनु सन्धान विकल्पहरू जुन
सुरवित छन् र जसले उपयुक्त जानकारी
प्रदान गनण सक्दछ

के त्यहाँ िे शव्यापी
लकडाउन िा आित
जाितमा कडा
प्रवतबन्ध छ ?

छै न

सक्दै न

• सेिाहरू वित्रर् (map) गनुण होस् ,
उपलब्धता र सिंसािनहरूमा पररितडन
सवहत।
• सेिा प्रदायकहरु सांग छोटो सिे िर् िा
मुख्य जानकारीकताण अन्तिाणताणहरू
सञ्चालन गननड होस् ।
• सुरवित रूपमा र पू र्ण सहमवत भए
विगतका पीवितहरूको अन्तिाणताण
वलनु होस् (उिाहरणका लावग - मवहला
सिंगठनहरूमा, स्वास्थ्य सेिा िा
आश्रयस्थलहरूमा)।

सँधै तथ्ाांक सांकलन भन्दा मवहलाको
सुरिालाई प्राथवमकता वदनुहोस् !
कृपया वििरणका लावग सँगै रहे को सिंवक्षप्त hfgsf/L हे ननड होस् (शीघ्र
आउँ िै छ ) - ३० जून २०२०

के
विद्यमान
तथ्ािं कले
खोज
िइरहे को
प्रश्नहरूको
जिार् विन
सक्छ?

तथ्ाांकका अन्य स्रोतले उत्तर वदने
सम्भावित प्रश्नहरू:
• के ररपोटड गररएको वहिं साको प्रकृवत, प्रकार
िा गम्भीरतामा र्रक छन् ?
• के सेिाको उपयोग बढे को िा िटे को छ?
• के सेिाहरूमा पहुच प्रयोग िइरहे का छन्
र/िा र्रक तररकाले प्रिान गररएका छन्
र के ती सनरवक्षत र प्रिािकारी छन् ?

के म वहिं साको अिस्था पत्ता
लगाउन सेिा तथ्ािं क प्रयोग गनड
सक्छन ? (उिाहरणका लावगपनवलस ररपोटड हरू, हे ल्पलाइनका
कलहरू, आश्रयहरुबाट डाटा)?

यो
नगनुणहोस

अन्तरिाताड कारहरू
सनरवक्षत रूपमा
िरहरू जान र गोप्य
अन्तिाड ताड को
व्यिस्था गनड
सक्दै नन्।

के म कोविड-१९ को प्रिािबारे
जनसिंख्यामाआिाररत द्रनत
मू ल्ािं कन सिेक्षणमा वहिं साको
अनन ििबारे केवह प्रश्नहरू थप्न
सक्छन ?

यो
नगनुणहोस

सक्नुहुन्न। पीवडत मवहलाहरूको सानो अिंशले मात्र सेिाहरू
प्रयोग गिड छ। सेिा उपयोग तथ्ािं कमा िएको कननै पवन
पररितडनलाइ व्यापकतामा पररितडन िने र व्याख्या गनड उवचत
हुिै न।

सवकिै न

सवकन्छ

वहिं सा सिेक्षण िा अन्तिाड ताड मार्डत
तथ्ािं क सिंकलन गनड सनरवक्षत।

छ
सक्छ

के गोपनीयता र सहयोग सनवनवित
गनड सवकन्छ ?

महत्त्वपूर्ण!

कोविड-१९ को बेला, पवहले , र पवछ
कवत मवहलाले वहिं साको सामना
गिड छन (व्यापकता), यसको
प्रवतवनवि तथ्ािं क केिल
मवहलाहरूको यादृच्छिक नमू ना
(random sample) सवहतको
सिेक्षण मार्डत सिंकलन गनड
सवकन्छ।

के म र्ोन अन्तिाड ताड मार्डत िा
इन्टरने ट / मोबाइल
उपकरणहरू प्रयोग गरे र
वहिं साको व्यापकताबारे तथ्ािं क
सिंकलन गनड सक्छन ?
यो
नगनुणहोस

सक्नुहुन्न। वहिं साको बारे मा कननै पवन सिे क्षणमा मवहलाको
सहिावगता, विशे ष गरी िरमै उनीहरुलाई िन व्यडिहार गने
पीडकहरूसँग हुने हुँ िा, यसको पररणाम वहिं सा झन् बढी
बढ् न सक्छ र/िा खराब गन णस्तरको तथ्ािं क हुन सक्छ ।

के द्रनत मू ल्ािं कनमा प्रवतवनवि
(proxy) प्रश्नहरू थप्न उपयोगी
हुन्छ (उिाहरणका लावगअरूले गरे को वहिं साको
अनन िि)?
यो
नगनुणहोस

हुदै न. यसले के
जानकारी विन्छ िने र
हामीलाइ थाहा हुन्न। यो
कायडन्वयन योग्य छै न।

