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वििेक काकी, पाल्पा 
कलािवि रािि, डडेल्धुरा  

अपाङ्ग आिाज पररिारमा मेरो नमस्कार । म 

अपाङ्ग आिाज माविक पविकाको वनयमवि 

पाठक हुँ । मलाई यो पविकामा िमािेश गररएका 

अपाङ्गिा िम्बन्धीका िबै िामाग्रीहरु ज्याद ै

राम्रा लाग्छन् र उपलब्ध भइ िम्म 

मैले यो पविका वनयवमि रुपमा 

अध्ययन गने गरेको छु । अवहले 

िम्म यो पविकामा िमािेश 

गररएका िामाग्रीहरु ि िबै 

राम्रा नै छन् िर पवन केही 

िमय एिा अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरुको खेलकुदको 

विषय बस्िुहरुलाई िमािेश 

गरेको पाइएको छैन । 

त्यिैले यो अपाङ्ग आिाज 

माविक पविकामा िबै प्रकारका अपङ्गिा भएका 

व्यविहरुले खेल्ने खेलको बारेमा, अपाङ्गिा 

भएका व्यविहरुलाई खेलकुदको क्षेिमा के कस्िा 

िमस्याहरु रहेका छन् ?, अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरुको खेलकुदको लावग के कस्िा नीवि 

वनयमहरु रहकेा छन् भन्ने कुराहरुको जानकारी 

िवहि यो अपाङ्ग आिाज माविक पविकामा 

िामाग्रीहरु िमािेश गररददनु हन अनरोध गददछु । 

िाथै यो पविकालाई नेपालका िबै वनकायहरु 

िम्म पुर्याउने प्रयाि पवन गनुद होला । यो 

पविकाले हामी अपाङ्गिा भएका व्यविहरुका 

विवभन्न ििालहरुलाई आिाज बनेर िम्बन्धीि 

वनकाय िम्म पुर्याउन र अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरुको बारेमा जनचेिना फैलउनको लावग 

मद्यि गने छ । िाथै यो पविकाको उत्तर उत्तर 

प्रगिीको शुभकामना पवन व्यि गददछु ।  

हाम्रो तजल्लामा भएका अपाङ्गिा 

मतहलाहरुका सवलहरु पतन समावेि गररयोस ् 

यो पतत्रकामा खेलकुदको तवर्यलाई पतन 

समावेि गनुा होला 

िम्पादक ज्यू िथा अपाङ्ग आिाज पविका िम्पूर्द 

पररिारहरुमा मेरो िफद बाट नमस्कार । मैले यो 

अपाङ्ग आिाज माविक पविकालाई प्राप्त भए िम्म 

वनयवमि रुपमा पढ्द ैआएकी वथए र िर केही िमय 

एिा हाम्रो वजल्ला डडेल्धुरामा यो पविका प्राप्त 

हन िकेको छैन । हाम्रो वजल्लामा 

भएका अपाङ्गिाको क्षेिमा काम 

गने विवभन्न िंघ िंस्थाहरुले पवन यो 

पविका प्राप्त भए िम्म पढ्ने र यो 

पविकाबाट विवभन्न प्रकारका 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरुको बारेमा, 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरुको लावग 

राज्यबाट के कस्िा िेिा िुविधाहरु रहकेो 

छ र िी िेिा िुविधा वलनको लावग कहा र 

किरी िम्पकद  गने भन्ने कुराहरुको जानकारी 

वलने गनुद हन्छ । केही िमय दवेख यो पविका 

हाम्रो वजल्लाहरुमा िमयमा नै उपलब्ध नभएको 

कारर् िी विगिको िुलनामा अपाङ्ग आिाज 

माफद ि हाम्रो वजल्लामा रहकेा अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरु र अपाङ्गिाको क्षेिमा काम गन े

व्यविहरु यो पविका पढ्नबाट बविि हनु भएको छ 

। हामी पवन बविि भएका छौ । अिका ददनमा यो 

अपाङ्ग अिाज पविकालाई हाम्रो वजल्लामा भएका 

अपाङ्गिाको क्षेिमा काम गने विवभन्न िंघ 

िंस्थाहरुलाई र विवभन्न विद्यालयहरुमा पवन 

पठाइददएमा अपाङ्गिा भएका व्यविहरुलाई पवन 

हौिला बढ्ने वथयो र चेिना पवन हने वथयो । हाम्रा 

वजल्लामा भएका अपाङ्गिा भएक मवहलाहरुका 

िमस्याहरुको बरेमा पवन यो पविकामा िमािेश 

गरेर िबै वजल्लाहरुमा यो पविका पठाइददएमा 

अझ राम्रे हने वथयो ।   

पाठक पत्र 



 शुभकामना सन्देश 
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२५ औ अन्िराातरिय अपाङ्गिा तदवस तवतभन्न कायाक्रम सतहि सम्पन्न  

हा विल गरौं ददगो विकािको 

१७ लक्ष्य, िवुनविि गरौं 

हामील े चाहकेो भविष्य” 

भन्ने मूल नाराका िाथ 

यही वडिमे्बर ३ िाररख अथादि् यही मंविर १८ 

गिेका ददन विवभन्न कायदक्रमहरूका िाथ २५ औ 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको अन्िरादविय 

ददिि विवभन्न कायदक्रमहरूको आयोजना गरेर 

िम्पन्न भयो  । २५ औ अन्िरादविय अपाङ्गिा 

ददििका अििरमा रािपवि विद्यादिेी भण्डारी 

र प्रधानमन्िी पुष्पकमल दाहालले शुभकामना 

िन्दशे पठाउनु भएको वथयो । २५ औ 

अन्िरादविय अपाङ्गिा ददििको अििरमा 

नेपाल िरकारका विवभन्न वनकायहरू, राविय 

अपाङ्ग महािंघ नेपाल लगायि काठमाण्डौमा 

रहकेा अपाङ्गिा िम्बन्धी काम गने विवभन्न िंघ 

िंस्थाका प्रविवनवधहरू, अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरू, अवभभािक िथा िरोकारिाला 

वनकायहरूले अपाङ्गिाका ििाल वलवखि 

प्लेकाडद िथा ब्यानर िवहि भृकुटीमण्डपको 

प्रदशदनीमागदबाट वनकावलएको र् याली पमोदोदय 

मोड, पुिली िडक, मोडले अस्पिाल हुँद ै पुनः 

भृकुटीमण्डपमा आएर िमुद्घाटन िमारोहमा 

पररर्ि भएको वथयो । िन् १९८२ को वडिेम्बर 

३ िाररखमा िंयुि राििंघले अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरू िम्बन्धी विश्व व्यापी योजना बनाएको 

ददनलाई स्मरर् गद ै िन् १९८२ वडिेम्बर ३ 

िाररख दवेख नै विश्व भरी अन्िरादविय अपाङ्ग 

ददिि मनाउने प्रचलनको िुरुिाि भएको हो । 

नेपालमा भने िन ् १९९२ वडिेम्बर ३ िाररख 

दवेख यो ददिि मनाउन थावलएको हो । हरेक 

िषद अन्िरादविय ददिि मनाइ रहुँदा िमाजका 

केही िकारात्मक पररििदन आएिा पवन  राज्यल े

अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको वशक्षा, स्िास््य, 

रोजगारी िथा भौविक िंरचना अपाङ्गिा मैिी 

बनाउने लगायि अन्य ििालहरूमा त्यवि ध्यान 

िकेको पाइुँदनै ।  नेपालको िंविधान २०७२ मा 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको प्रयािबाट केही 

ििालहरू िमािेश भएका छन् । उनीहरूको 

राजनीविक, आर्थदक, िामावजक अवधकार, 

िाङ्केविक भाषा िथा ब्रले वलपी लगायिका 

अवधकारहरू िमािेश भएका छन ् । यो 

अपाङ्गिा जगिको िफलिा हो । त्यि ैगरी िब ै

प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको िाझा 

प्रयािले गदाद अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको 

अवधकार िम्बन्धी ऐनलाई व्यिस्थावपका 

िंिदमा दिाद गराउन पवन िफल भएका छौं । 

यस्िा कायदहरू हनु अपाङ्गिा ददिि मनाई 

रहुँदाको िकारात्मक पररििदन हो । अबका 

ददनमा पवन अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको 

वशक्षा, स्िास््य रोजगारी िथा नीवि वनमादर् 

िहमा पहुँच पुर् याउनको लावग िबै वमलेर 

अगावड बढ्न जरुरी छ । िब माि यो अन्िरादविय 

अपाङ्गिा ददििले िाथदकिा पाउने छ ।   

सम्पादकीय 
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 परिलक्षितको योगदान 

 अपाङ्गिाको के्षत्रमा पररलतक्षिको योगदान 

वि . िं. २०५८ िालमा 

काठमाण्डौमा स्थापना 

भएको पररलवक्षि िंस्थाल े स्थापनाकाल दवेख 

आर्थदक अिस्था कमजोर भएका विमान्िकृि 

िथा विवभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरूको लावग काम गद ै आएको छ । यो 

िंस्थाले स्थापनाको िुरुिािमा ११ जना 

विद्याथीहरूलाई छाििृवत्त उपलब्ध गराएर 

कामको िुरुिाि गरेको वथयो । पररलवक्षि 

िंस्थाले स्थापनाकाल दवेख नै काठमाण्डौमा रहरे 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको लावग िेिा 

िुविधा उपलब्ध गराउुँद ै

आएको वथयो भने अवहल े

पवन विगि केही िषद 

दवेख लवलिपुर 

वजल्लाको कुपण्डोलमा 

रहकेो नवबल बैङ्कको 

विपरीि ददशािफद  मुख्य िडक दवेख कररब दईु 

िय वमटर पर ििेो रङ्गको ३ िलाको घरमा 

रहरे उपत्यका वभि लगायि दशेका विवभन्न 

वजल्लाहरूमा रहकेा शारीररक, दवृिविवहन, 

बवहरा अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको 

वशक्षालाई वनरन्िरिा ददनको लावग छाििृवत्त 

उपलब्ध गराउने, विवभन्न िीपहरू उपलब्ध 

गराउुँद ै आएको छ । 

यो िंस्थाले पवहला 

काठमाण्डौमा रहकेा 

अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरूको लावग 

मुढा बनाउने, झोल 

िाबुन, मैनबत्ती, 

िौन्दयदको िावलम, 

रेवडयो उद्घोषर् 

िावलम लगायिका 

पडरलडित संस्था काठमाण्िौंमा तबला डसक्दै दृडटिडिडिन भएका व्यडक्त झरेरि राई र डकशोर डलम्बु ।  तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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िीपमूलक िावलमका कायदक्रम ििालन गद ै

आएको वथयो । विगि केही िषद दवेख 

काठमाण्डौमा रहकेा अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरूको लावग बेद, बाुँिका िामाग्री 

बनाउने, मैनबत्ती, धूप, झोल िाबुन बनाउन,े 

लगायिका कायदक्रमहरूलाई 

उपत्यका भन्दा बावहरका 

वजल्लामा ििालन गनद 

थाल्यो । िाथै अपाङ्गिा 

भएका विद्याथीहरूका 

लावग लोक िेिाको ियारी 

कक्षा वनःशुल्क रूपमा 

उपलब्ध गराउुँद ै आइरहकेो 

छ । हाल पररलवक्षिल े

शारीररक, दवृिविवहन, 

बवहरा अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको 

वशक्षालाई वनरन्िरिा ददनको लावग विद्यालय 

स्िर दवेख स्नािकोत्तर िम्मको वशक्षा अध्ययन 

गने विद्याथीहरूलाई छाििृवत्त उपलब्ध गराउुँद ै

आएको छ । अवहल ेिम्म यो पररलवक्षि िंस्था 

तनिःिुल्क िातलम तसक्ने अवसर तदएकोमा ससं्थालाई िन्यवाद 

म जरमजात नै पूर्य दृडटिडिडिन िुुँ । मैले पडरलडित संस्थामा संगीत 
डसकेकी छु । संगीतमा पडन डिशेष गरी िामोडनयम डसकेकी िुुँ । यिाँ 

िामी जस्ता अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई डनिःशुल्क कम््युिर, संगीत तथा अरय व्यिसाडयक 
ताडलमिरू पडन डसकाउने गडररछ । मैले यो पडरलडित संस्थाबाि डसकेको सीपलाई आगामी डदनमा 
अरय म जस्ता अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई पडन डसकाउने छु । यो संस्थाले म जस्ता िेरै 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई डनिःशुल्क रूपमा सीप डसकाउनुको साथै उनीिरूको डशिालाई 
अगाडि बढाउनको लाडग पडन छात्रिृडि उपलब्ि गराउुँदै आएको छ । त्यसैले म यो संस्थालाई 
हृदय देडि नै िेरै िेरै िरयिाद डदन चािरछु । आगामी डदनमा पडन सियोगको अपेिा राख्दछु ।  

- कौवशला िुब्बा, परू्द दवृिविवहन, झापा हाल पाटन  

परिलक्षितको योगदान 

पडरलडित संस्था काठमाण्िौंमा कम््युिर डसक्दै दृडटिडिडिन व्यडक्त ।  तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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माफद ि १४ िटा वजल्लाका ३ िय ८६ जना 

अपाङ्गिा भएका विद्याथीहरूले छाििृवत्त प्राप्त 

गरी आफ्नो वशक्षालाई वनरन्िरिा ददन िफल 

यहााँ मैले कम््युटर तसक्ने अवसर 

पाए 

म पूर्य दृडटिडिडिन व्यडक्त िो । म ८ िषयको 
िुुँदा आुँिा पाकेको कारर् तुरुरतै उपचारको 
लाडग अस्पताल नलगीकन िामी झाँक्री किाँ 
लैजाँदा म पूर्य दृडटिडिडिन बन्न पुगे । म अडिले 
२४ िषयको भए । मैले यो पडरलडित संस्थाबाि ६ 
मडिने कम््युिर ताडलम डसकेको छु । यिाँ 
कम््युिर ताडलम डसके पडछ माइक्रोसफ्ि, इमेल 
इरिरनेि चलाउन सक्छु । त्यसै गरी जजय 
इरस्िल कसरी गने, नेिमा आफूलाई आिश्यक 
भएका कुरािरू कसरी िोज्ने, िाउनलोि 
कसरी गने लगायतका कुरािरू डसकी सके यिाँ 
िामीलाई डनिःशुल्क रूपमा कम््युिर तथा संगीत 
डसकाइरछ र ताडलम अिडि भर िामीलाई संस्था 
माफय त यातायात िचय पडन डदनु िुरछ । यिाँ 
ज्यादै राम्रो िातािरर्मा िामीलाई डसकाइरछ । 
पडरलडित संस्थाले अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूको लाडग डिडभन्न सीपमूलक 
ताडलमिरू ल्याएर िामीलाई सिम बनाउन जुन 
कायय गदै छ त्यसको लाडग म पडरलडित संस्था 
र यिाँका सबै पडरिारलाई िेरै िेरै िरयिाद 
डदन चािरछु र संस्थाको उज्िल भडिटयको 
कामना गनय चािरछु ।  

- रविन वि. क.,  

डोटी, हाल िानोरठमी, परू्द 

दवृिविवहन  

अपाङ्गिा भएका व्यतिहरू स्वरोजगार हुन 

पररलतक्षिले सहयोग गरेको छ   

नेपाल अपाङ्ग सेिा 
सडमडतको स्थापना 
डि.स.२०५९ सालमा 

लडलतपुरमा स्थापना भएको िो । यो संस्थाले 
डिशेष गरी शारीडरक र दृडटिडिडिन 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग काम 
गने गदयछ । यो संस्थाले बेरोजगार अपाङ्गता 
भएका व्यडक्तिरूलाई सीप डसकाएर 
स्िरोजगार िुन सियोग गदयछ भने डशिा 
डलने व्यडक्तिरूको लाडग छात्रिृडिको लाडग 
पिल गने गदयछ । डि.स.२०६६ सालमा 
पडरलडितसुँग साझेदारीमा काम गने अिसर 
डमल्यो । डि.स.२०६६ सालमा िामीले अपाङ्ग 
सशडक्तकरर् काययक्रम अरतगयत झोल साबुन 
बनाउने, डफनेल बनाउने, बे्रल डलपी डसक्ने 
ताडलम भएको डथयो ४ मडिना सम्म १० जना 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूले ताडलम डलन ु
भएको डथयो र अडिले सम्म पडन त्यो 
ताडलमबाि ५ जना अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरू स्िरोजगार िुनु भएको छ । 
डि.स.२०६९ सालमा पडन दोस्रो ताडलमा झोल 
साबुन बनाउने, डफनेल बनाउने, डचया पडि 
्याडकङ् र अगरबिी बनाउने ताडलम 
आयोजना गरेका डथयौ । यसमा ७ जना 
व्यडक्तिरू सिभागी िुनु िुर्यो । िामीले 
डि.स.२०७१ ७२ र ७३ मा कृडष काययक्रम 
सञ्चालन गरेका छौं । यिाँ ताडलम 
डलएकािरूले आफू पडन स्िरोजगार िुनुका 
साथै अरय व्यडक्तिरूलाई पडन रोजगार डदन 
सफल िुनु भएको छ । िामीले यो ताडलमबाि 
म आफै पडन लाभाडरित भएको छु ।  

-  रामबहादरु मवुखया, 

अध्यक्ष, नपेाल अपाङ्ग 

िेिा िवमवि, लवलिपरु  

परिलक्षितको योगदान 
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भएका छन् । अवहल े पवन पररलवक्षिल े

काठमाण्डौ वभि पवन आफ्नै कायादलयमा ६ 

मवहने कम्प्युटर िावलम, ६ मवहने र ३ मवहन े

िंगीि िावलम वनःशुल्क उपलब्ध गराउुँद ैआएको 

छ । त्यि ै गरी उपत्यका लगायि काठमाण्डौ 

भन्दा बावहर रहकेा अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरूलाई कृवष िम्बन्धी िावलमहरू जस्ि ै

बाख्रा, माहरी, माछा पालनका िावलम ददन,े 

िरकारी खेिीको लावग पवन िावलम ददने र 

व्यििाय गनद चाहने व्यविहरूलाई बीउ पुुँजी 

पवन वििरर् गरी िहयोग गद ैआएको छ । 

पररलवक्षिले अवहले िम्म विवभन्न वजल्लामा २१ 

िटा िाझेदारी िंघ िसं्थाहरूिुँग वमलेर 

कायदक्रमहरू ििालन गद ै आएको छ । यो 

िंस्थाले काठमाण्डौ भन्दा बावहरका धाददङ्, 

गोरखा, कास्की, बाुँके, कैलाली र पाल्पा 

वजल्लामा रहकेा अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको 

लावग छाििृवत्त लगायि अपाङ्गिा 

िशविकरर्का कायदक्रमहरू ििालन गररएको 

छ । आफूले कायदक्रम ििालन गरेका विवभन्न 

छात्रवतृि र सितिकरर्का कायाक्रम सञ्चालन गरेका छौं 

गडरब, डनमुिा, डसमारतकृत तथा डिडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूको लाडग सेिा गने उदेश्यले  डि.स.२०५८ सालमा मंडसर 
८ गते काठमाण्िौमा पडरलडित संस्थाको स्थापना भएको िो । यो 
संस्थाले सुरुिातमा ११ जना डिद्याथीिरूलाई छात्रिृडि डदएर 

कामको सुरुिात गरेको िो । फेल्म भन्ने संस्थाले छात्रिृडिको लाडग पडरलडितलाई सियोग गरेको 
छ । छात्रिृडि मात्र नभएर अपाङ्गता सशडक्तकरर् काययक्रम पडन िामीले सञ्चालन गरेका छौं । 
केिी समय अडि सीप मूलक ताडलम अरतगयत झोल साबुन, अगरबिी बनाउने, बेद बाँस बनाउने, 
मोबाइल, फोनिरू ममयत गने ताडलम डदएका डथयौ । अडिले कृडष सम्बडरित ताडलमिरू, बाख्रा 
पालन, मािुरी पालन, माछा पालन पडन डसकाउने र व्यिसाय गनयको लाडग आडथयक सिायता पडन 
गने गरेका छौं । पडरलडितबाि डिडभन्न डजल्लामा गरेर ३ सय ८६ जना अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूले छात्रिृडि पाउनु भएको छ । ९ ििा डजल्लामा िामीले सीप मूलक काययक्रमिरू गडर 
रिेका छौं । फेल्म नेपालले पडन िामीलाई छात्रिृडि उपलब्ि गराउन तथा सशडक्तकरर्का 
काययक्रम सञ्चालन गनयको लाडग सियोग गडरडदनु भएकोमा म फेल्म नेपाललाई िरयिाद डदन 
चािरछु । िामीलाई सरकारी डनकाय तथा गैर सरकारी संि संस्थािरू र डिशेष गरी साझेदार 
संस्थािरूले पडन साथ र सियोग रिेको छ । अझै यो संस्थालाई अगािी बढाउन सियोग डमलोस् 
भन्न चािरछु ।  

- विजय कुमार मानन्धर, वनििदमान अध्यक्ष, पररलवक्षि  

परिलक्षितको योगदान 
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वजल्लाहरूमा २० िटा स्ियम् कायदगि िमूह 

वनमादर् गरी अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको हक 

अवधकारको लावग िशविकरर् कायदक्रम, 

िकालि कायदक्रम, िंस्थागि विकािको लावग 

संगीि प्रतिक्षकको रूपमा काम गने अवसर 

पाएको छु 

म जरमजात नै रयून 
दृडटियुक्त व्यडक्त िुुँ ।  मैल ेयो संस्थामा ३ िषय 
सम्म डनिःशुल्क संगीत डसकेको  िुुँ ।  िाल म 
यो पडरलडित संस्थामा संगीत अरतगयत 
अक्िो्याि भन्ने बाजा डसकाउने गदयछु । यिाँ 
अडिकांश दृडटिडिडिन व्यडक्तिरू संगीत डसक्न 
आउनु िुरछ । म उिाँिरूलाई संगीत डसकाउुँछु 
। अडिले मैले  यो संस्थामा नै डसकेको सीपको 
उपयोग गदै छु । संगीत डसक्नको लाडग 
आिश्यक िुने सामाग्रीिरू यिाँ नै उपलब्ि छन् 
। अक्िो्याि बाजाको लाडग ६ मडिने ताडलम 
िुरछ र यिाँ डनिःशुल्क रूपमा डसकाइरछ ।  यो 
अक्िो्याि भनेको अरतराडटिय बाजा िो । 
यसमा मादलको िुन, ड्रम, तबलाको िुन 
आउने गदयछ ।  अडिले दृडटिडिडिन 
व्यडक्तिरूले दोिरी साँझमा यो बाजाको प्रयोग 
गनुय िुरछ । साथै मैले पडन आफूले डसकेको 
सीपलाई उपयोग गदै दोिोरी साँझमा काम 
पडन गदयछु । यो संस्थालाई म िेरै िेरै िरयिाद 
डदन चािरछु जसले मलाई यिाँ नै ताडलम 
डसक्ने अिसर डदनुको साथै आज यिाँ न ै
मलाई रोजगार पडन डदनु भएको छ ।  

- िागर विि,  

िंगीि प्रवशक्षक, (अक्टोप्याड 

बाजा)  

यहााँ काम गना पाउाँदा ज्यादै खुसी लागेको छ 

म पूर्य दृडटिडिडिन 
व्यडक्त िुुँ र यो समस्या मेरो जरमजात न ैिो । 
मैले यो पडरलडित संस्थामा ३ मडिना सम्म 
दृडटिडिडिन व्यडक्तिरूलाई कम््युिर डसकाउने 
गदयछु । कम््युिरको डस्क्रन डरिर सफ्ििेयरको 
माध्यमबाि कम््युिर चलाउन डसकाउुँछु । 
दृडटिडिडिन व्यडक्तिरूलाई जज िा डस्क्रन 
डरडिङ्ग सफ्ििेयरको सियोगमा कम््युिर 
डसकाउने गडररछ । यिाँ माइक्रोसफ्ि 
अडफसका सम्पूर्य कुरािरू र एक्सेल, इमेल, 
इरिरनेि यूट्युिका कुरािरू पडन डसकाइरछ । 
मैले यो पडरलडित संस्थामा २ िषय अगाडि 
डनिःशुल्क रूपमा कम््युिर डसकेको िुुँ र आज 
यिाँ नै कम््युिर प्रडशिकको रूपमा काम गनय 
पाउुँदा ज्यादै िुसी लागेको छ । म यो संस्था 
प्रडत िेरै िेरै आभार प्रकि गनय चािरछु । 
दृडटिडिडिन भएका डिद्याथीिरूलाई 
कम््युिरको माध्यमबाि अगाडि बढाउनको 
लाडग यस्ता ताडलमिरू डनिःशुल्क रूपमा 
उपलब्ि गराउनु भएको छ । यो संस्था प्रडत 
आभार प्रकि गदै उिरोिर प्रगडतको 
शुभकामना व्यक्त गनय चािरछु ।  

- िन्िोष विमवल्िना, 

लवलिपुर , 

कम्प्यटुर वशक्षक, परू्द 

दवृिविवहन  

परिलक्षितको योगदान 
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क्षमिा अवभिृविकरर् र उनीहरूको चाहना, 

क्षमिा, आिश्यकिा बमोवजमको आय-आजदन 

मूलक कायदक्रमहरू ििालन 

गररएको छ ।  

पररलवक्षिले अपाङ्गिा 

भएका व्यविहरूको 

रोजगारीमा पहुँच 

पुर् याउनको लावग कायदगि 

िावलम (On the Job 

Training) पवन उपलब्ध 

गराउुँदछ । कुन ै िंघ 

िंस्थाहरूमा ६ मवहना िा १ 

िषद िम्म कायदगि िावलममा 

पठाउने र उि व्यविले त्यहाुँ काम विदकिके 

पवछ त्यही िंस्थामा रोजगार उपलब्ध गराई 

आगामी तदनमा नयााँ काया योजना बनाएर काम गने छौं 

मैले नेपालमा रिेर फेल्म नेपालसुँग आबद्ध भएर पडरलडित संस्था 
माफय त अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग काम गनय पाउुँदा ज्यादै 
िुसी लागेको छ । फेल्म नेपाल माफय त पडरलडित संस्थासुँग सिकायय 
गरेर िामीले नेपालमा रिेका दृडटिडिडिन, शारीडरक र बडिरा अपाङ्गता 

भएका व्यडक्तिरूको डशिालाई डनररतरता डदनको लाडग छात्रिृडि उपलब्ि गराउने काम गदै 
आएका छौं । पडरलडितसुँग डमलेर अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको िेत्रमा काम गनयको लाडग 
फेल्म नेपाल र पडरलडित बीच नयाँ कायय योजनािरू बनाइएको छ । अबको ६ िषयको लाडग नयाँ 
कायय योजना बनाएर काम गने िाम्रो सोच रिेको छ । िामीले डिडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरू र डसमारतकृत व्यडक्तिरूको जीिनलाई कसरी माडथ पुर् याउने भन्ने उदेश्य डलएर 
िामीले काम गने छौं । डफनल्याण्िमा रिेका िेरै मारछेिरूले यो कामको बारेमा सुडन सकेका छन् 
। अबका डदनमा पडन िामी सबै एक आपसमा डमलेर काम गरेमा सफलता प्रा्त गनय सडकरछ । 
सबै अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको जीिन उज्िल रिोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गनय चािरछु ।  

- डा. एवलना वलन्रा, फेल्म नपेाल  

परिलक्षितको योगदान 

पडरलडित संस्था काठमाण्िौंमा अक्िो्याि बाजा बजाउन डसक्दै दृडटिडिडिन व्यडक्त ।  तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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ददनु भनेर िकालि गने कामलाई पवन 

वनरन्िरिा ददुँद ै आएको छ । अवहले िम्म यो 

िंस्थाको िहयोग माफद ि १ िय २४ जनाल े

रोजगारी पाएको पाइन्छ । यवि माि होइन 

पररलवक्षि गि िषदको भूकम्पले अिर पारेको 

वजल्ला गोरखा र धाददङ्का १ िय ४० जना 

भूकम्प पीवडिहरूलाई िहयोग पवन गरेको वथयो 

। पररलवक्षिका ९ िटा वजल्लामा २१ िटा 

िाझेदार िंस्थाहरू रहकेा छन् । 

पररलवक्षि िंस्थाले अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरूको हक, वहि र अवधकारको बारेमा 

उनीहरूल े राज्यबाट प्राप्त गने िेिा िुविधाको 

बारेमा जानकारी ददने, िमाजमा अपाङ्गिा 

भएका व्यविहरू प्रविको नकरात्मक िोच र 

अन्धविश्वािको अन्त्य गरी िकरात्मक रूपमा 

जनचेिना जगाउन े उद्दशे्यले आफ्नो एफ.एम. 

बाट 'दवृिकोर्' रेवडयो कायदक्रम वनमादर् गने र 

विवभन्न वजल्लाहरूमा रहकेा स्थानीय रेवडयो 

आगामी तदनमा सगंीिको िातलम पतन तदएमा अझ राम्रो हुने तथयो 

जनजागृडत उच्च मा. डि., यो डिद्यालय डि. सं. २०५७ सालमा 
िाडदङ्गको मिादेि बेशीमा स्थापना भएको िो । पडरलडित संस्थाले 
िाम्रो डिद्यालयमा अध्ययन गने दृडटिडिडिन डिद्याथीिरूको डशिालाई 

अगाडि बढाउनको लाडग सियोग गदै आएको छ । यो संस्थाले डि.स.२०६६ सालमा ३ जना 
दृडटिडिडिन बालबाडलकािरूलाई छात्रािासको व्यिस्था गने भनेर सियोग गरेको डथयो । त्यस ै
गरी यो डिद्यालयमा अध्ययन गने डिद्याथीिरूलाई छात्रिृडि, बे्रल पेपर, छात्रािास डनमार्, 
डिद्याथीलाई जािोको लुगा डितरर्, डिद्यालय पोसाक डितरर्, कम््युिर डितरर् लगाएका 
सामाग्री डितरर् गदै आएको छ ।  पडरलडित संस्थाको सियोगमा िामीले िाडदङमा नमुनाको 
रूपमा डशिा उपलब्ि गराउन सफल भएका छौं । िामीलाई नमुना छात्रािास बनाउनको लाडग १ 
करोि ६६ लाि पडरलडित संस्थाले जुिाइ डदएर छात्रािास बनाउन सफल भएका छौ । 

िामीलाई यो संस्थाले काययगत ताडलम ९इव्ि्०, छात्रािासमा आिश्यक सामाग्री उपलब्ि गराई 
डदनुको साथै दृडटिडिडिन व्यडक्तिरूको लाडग गमनडशलताको ताडलम पडन डदनु भएको डथयो । 
आगामी डदनमा अझ िाम्रा दृडटिडिडिन बालबाडलकािरूलाई उपलब्ि गराउुँदै आएको छात्रिृडि 
रकममा केिी रकम िृडद्ध गडरडदएमा र संगीत डसक्ने इच्छा भएका दृडटिडिडिन 
बालबाडलकािरूलाई ३ डदन देडि मडिना सम्मको संगीत ताडलम उपलब्ि गराई डदएमा राम्रो िुने 
डथयो ।  

- विमल थापा, प्रधानाध्यापक, जनजागवृि उच्च मा. वि. महादेिबशेी, धाददङ्  

परिलक्षितको योगदान 
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एफ.एम. बाट प्रिारर् गन ेगररन्छ । पररलवक्षि 

िंस्थालाई फेल्म (FELM) नेपाल नामक 

िंस्थाले पवन िहयोग गद ै आएको छ । फेल्म 

(FELM) नेपालले पररलवक्षिलाई िन् २००६ 

जनचेिना जगाउने कायामा पररलतक्षिको साथ रहेको छ   

पडरलडित संस्थाको सियोगमा समाजमा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको 
डिषयमा जनचेतना जगाउने, राज्यले उपलब्ि गराएका सेिा सुडििाको बारेमा जानकारी गराउनुको 
साथै ती सेिा सुडििालाई कसरी उपयोग गनय सडकरछ भन्न ेसिालिरू समािेश गरेर आफ्नो एफ. 
एम. बाि दृडटिकोर् रेडियो काययक्रम उत्पादन गने गदयछौुँ । िामीले पडरलडित संस्थासुँग सिकायय 
गरेर दृडटिकोर् रेडियो काययक्रम उत्पादन गरेको २ िषय भयो । यो काययक्रम ९ ििा डजल्लािरू 
जस्तै ओिलढुङ्गा, ििेलिुरा, कैलाली, िाडदङ, बाँके, पोिरा, गोरिा, डिरािनगर, पाल्पा 
डजल्लाका ११ ििा रेडियोबाि प्रसारर् िुने गदयछ । काययक्रम प्रसारर् गनुयको उदेश्य समुदायमा 
अपाङ्गता भएका र अपाङ्गताको पडरिार बीच चेतना फैलाउन ु िो । अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूले पडन समाजमा अिसर पायो भने आफ्नो लाडग मात्र िोइन समुदाय र राटिको लाडग 
केिी गनय सक्छ योगदान डदन सक्छन् भनेर उनीिरूको िक अडिकारको लाडग िकालत गनय यो 
काययक्रम प्रसारर् गने गडरएको िो । पडरलडित संस्थाले यो दृडटिकोर् काययक्रमको बारेमा आगामी 
डदनमा अनुगमन गडरडदनु भएमा अझ प्रभािकारी िुने डथयो ।  

- विन ुराई, स्टेिन म्यानजेर, आफ्नो एफ. एम., ओखलढुङ्गा  

परिलक्षितको योगदान 

पडरलडित संस्थाको आयोजना तथा फेल्म (FELM) नेपालको सियोगमा साझेदारी संस्थािरूसुँगको पोिरामा सम्पन्न अरतरडक्रयात्मक बैठकको एक झलक ।  तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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दवेख छाििृवत्त कायदक्रम ििालन गनदको लावग 

र िन ् २००९ दवेख अपाङ्गिा िशविकरर् 

कायदक्रमको लावग िहयोग गद ै आएको छ । 

अवहले िम्म फेल्म नेपालको िहयोगमा ३५० 

जना अपाङ्गिा भएका व्यविहरूले पररलवक्षि 

हामीले आय–आजानको के्षत्रमा पतन काम गरेका छौं  

पडरलडित संस्थाले 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग 
काठमाण्िौ मात्र नभएर काठमाण्िौ भरदा 
बाडिर िाडदङ्ग, गोरिा, कास्की, बाँके, 
कैलाली र पाल्पामा पडन छात्रिृडि लगायत 
अपाङ्गता सशडक्तकरर्का काययक्रमिरू 
सञ्चालन गरेका छौं । यसमा जनचेतना, सीप 
डिकास र आय आजयन सम्बरिी काययक्रमिरू 
सञ्चालन गडरएको छ । िामीले अनुगमनको 
काम गडर रिेका छौं । िामी कमयचारीिरू गएर 
ताडलम िेने र अपाङ्गताको िेत्रमा काम गने 
संि संस्था माफय त अनुगमन गने गदयछौुँ । 
िामीलाई सियोग गने दातृ डनकायबाि पडन 
समय समयमा अिलोकन गने र मूल्याङ्कन 
गने काम िुने िुरछ । अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूको िमता डिकासको लाडग ताडलम 
डदने, आय–आजयन गनयको लाडग बीउ पुुँजी पडन 
उपलब्ि गराउने, आय–आजयन अरतगयत मौरी, 
कुिुरा, बाख्रा, बंगुर पालनको ताडलम डदने र 
ताडलम पश्चात् उिाँिरूलाई केिी बंगुर िा 
मौरीका िारिरूको लाडग केिी रकमिरू डदने 
गदयछौुँ । िामीले डिडभन्न डजल्लािरूमा गएर 
अनुगमन गने, समूि गठन गनय सियोग गने, 
त्यस समूिलाई काययक्रम गनय सियोग पडन गने 
गदयछौुँ । िाम्रो काययक्रमले उिाँिरूको जीिनमा 
नै सकारात्मक पडरितयन आएको समाज र 
पडरिारले सम्मानको डिसाबले िेरेको पाइरछ । 
यो अपाङ्गताको िेत्रमा काम गदा ज्यादै िुसी 
लागेको छ ।  

- विष्र् ुवघवमरे,  

दफल्ड म्यानजेर, पररलवक्षि  

पररलतक्षिको छात्रवृतिले उच्च तिक्षा तलन सहयोग भयो 

म शारीडरक अपाङ्गता 
भएको व्यडक्त िुुँ । 

पडरलडित संस्थाबाि मैले स्नातक ति 
अध्ययन गने क्रममा छात्रिृडि पाएको डथए । 
जसले गदा मलाई उच्च डशिा अध्ययन 
गनयको लाडग िेरै सडजलो भयो । यसको साथै 
मैले पडरलडित संस्थामा एड्भारस कम््युिर 
ताडलम पडन डलने अिसर पाए । त्यो ताडलम 
६ मडिनाको डथयो । अडिले म नेपाल अपाङ्ग 
मानि अडिकार केरिमा यिी संस्थाको 
सियोगमा काययगत ताडलम (On the Job 

Training) अथात् इरिनयको रूपमा काम पडन 
डसडकरिेको छु । पडरलडित संस्थाले मलाई 
जुन प्रकारको सियोग डदएको छ त्यसको 
लाडग म यो पडरलडित संस्थालाई िेरै िेरै 
िरयिाद डदन चािरछु । आगामी डदनमा पडन 
यो संस्थाले डिडभन्न ग्रामीर् स्तरमा रिेका म 
जस्ता अरय अपाङ्गता भएका  
व्यडक्तिरूलाई यस्तो सियोगिरू उपलब्ि 
गराओस् । साथै पडरलडित संस्थाको 
उिरोिर प्रगडतको शुभकामना व्यक्त गनय 
चािरछु ।  

- िवुनल वि. क., फेददखोला 

स्याङ्ग्जा, हाल जोरपाटी 

काठमाण्डौ   

(शारीररक अपाङ्गिा) 

परिलक्षितको योगदान 
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माफद ि िहयोग प्राप्त गररिकेका छन ् भन े

िशविकरर् कायदक्रम अन्िगदि ८ िटा 

वजल्लाहरूमा विवभन्न जनचेिना, िकालि, 

क्षमिा अवभिृविका कायदक्रमहरू पवन ििालन 

गररएको छ । 

पररलवक्षिले ९ िटा वजल्लाका २१ िटा िघं 

िंस्थाहरूिुँग वमलेर काम गरररहकेो र िी िंघ 

िंस्थाहरूमा के कस्िा कायदक्रमहरू ििालन 

गररएको छ ? आगामी ददनमा कस्िा 

पररलतक्षिको सहयोगले दृतितवतहन बालबातलकालाई 

तिक्षा तलन सहयोग भएको छ  

दृडटिडिडिन बाल 
बाडलकािरूलाई डशिा 

उपलब्ि गराउने उदेश्यले पूिाञ्चल ज्ञानचच्छु 
डिद्यालयको स्थापना डि. स. २०३४ सालमा 
िरानमा गडरएको िो । सुरुमा दृडटिडिडिन 
बालबाडलकािरूको लाडग मात्र काम गरेको यो 
डिद्यालयले िाल आएर रयून दृडटि भएका 
बालबाडलका लगायत बिु–अपाङ्गता भएका 
बालबाडलकािरूको लाडग पडन काययक्रमिरू 
सञ्चालन गडरएको छ । िामीलाई पडरलडित 
संस्थाले डि.स.२०६३ साल देडि सियोग गदै 
आएको छ । यो संस्थाले सरुुिातमा १५ जना 
दृडटिडिडिन बालबाडलकािरूलाई छात्रिृडि 
उपलब्ि गराएर सियोग गरेको डथयो भने 
अडिले यो संस्थाबाि छात्रिृडि प्रा्त गने 
डिद्याथीिरूको सङ्ख्या ४९ रिेको छ । यसको 
लाडग म पडरलडित संस्थालाई िेरै िेरै 
िरयिाद डदन चािरछु ।  

- केशरी थापा, प्रधानाध्यापक, 

पूिादिल ज्ञानचच्छु विद्यालय, 

धरान  

पररलतक्षिसाँग सहकाया गरेर रोजगारी लगायिका 

कामहरू गरेका छौं  

मैत्री समाज नेपालको 
स्थापना डि.स.२०५७ सालमा काठमाण्िौमा 
भएको िो । यो संस्थाले स्थापना कालदेडि 
नै अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग 
िमता अडभिृडद्ध, रोजगारको लाडग पिल, 
िकालत, छोिो समयका व्यिसाडयक 
ताडलमिरू, आिारभूत पत्रकाडरता ताडलम र 
आगमनका ताडलमिरू सञ्चालन गरेका छौं । 
िामीले डिगत ४ िषय देडि पडरलडितसुँग 
सिकायय गरेर अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूको लाडग काम गदै आएका छौं । 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग डिडभन्न 
डिषयमा ताडलम प्रदान गने, व्यडक्तत्ि 
डिकास, रयून र पूर्य अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूलाई काययलय व्यिस्थापनको 
ताडलम डदएका डथयौुँ । पडरलडितसुँग िामीले 
सन् २०१३ देडि नै सिकायय गरेर काम गदै 
आएका छौं । यस्ता काययिरूले अपाङ्गता 
भएका व्यडक्तिरूको रोजगारी, व्यडक्तत्ि 
डिकासमा सियोग पुगेको छ । यसको लाडग 
म पडरलडित संस्थालाई डिशेष िरयिाद डदन 
चािरछु ।  

- प्रमने्र ढकाल, अध्यक्ष,  

मैिी िमाज नपेाल, 

काठमाण्डौ  

परिलक्षितको योगदान 
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कायदक्रमहरू ििालन गनद पलाद? यो 

पररलवक्षिले िी वजल्लाहरूमा ििालन गरेका 

कायदक्रमको प्रभािकाररिा कस्िो रहकेो छ भने्न 

विषयमा र पररलवक्षिबाट ििेा िुविधा वलएका 

िंघ िंस्थाहरूल े िी ििावलि कायदक्रमको 

बारेमा जानकारी गराउने, आगामी ददनमा के 

कस्िा कायदक्रमहरू ििालन गने भने्न उद्दशे्यले 

यही कावत्तक २५ र २६ गिे  पररलवक्षिले फेल्म 

नेपालको िहयोगमा पोखरामा िाझेदारी 

िंस्थाहरूिुँगको अन्िरदक्रयात्मक बैठकको 

पररलतक्षिले हामीलाई ठूलो सहयोग गरेको छ 

अपाङ्ग कल्यार् संि िाडदङ्गले अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको 
डिडभन्न डिषयमा िकालत गने र सिायक सामाग्रीिरू डितरर् गने, 
सीप डिकासका काययलाई मित्त्ि डदएर काम गदै आएको छ । 

िामीले पडरलडित संस्थासुँग सिकायय गरेर आय–आजयनका काययक्रमिरू सञ्चालन गरेका छौं । 
पडरलडित संस्थाको सियोगमा िाडदङ्ग डजल्लाको कल्लेरी र कुनपुर गा.डि.स.मा रिेका 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरू जो डशिाबाि बडञ्चत छन् र कृडष व्यिसाय गरेर बसेका छन ्
उनीिरूलाई एकै ठाउुँमा जम्मा गरेर स्िािलम्बन समूि डनमार् गने काम गरेका छौं । यसको 
साथै कृषक समूि गठन गरेर  ती समूििरू बीचमा माडसक रूपमा केिी रकम बचत गने कायय 
भएको छ । पडरलडित संस्था माफय त िाडदङ्ग डजल्लामा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई बाख्रा 
पालन, कुिुरा पालन, मौरी पान र माछा पालनको लाडग ताडलम उपलब्ि गराएका छौं । यिाँ दुई 
ििा समूिमा डनमार् गरेर जाल बुन्ने, माछा पाल्ने, बाख्रा, मौरी र कुिुरा पाल्ने काम भएको छ । 
त्यसै गरेर जाल्पा कृषक समूिमा १४ जनाले बाख्रा पालन व्यिसाय गनुय भएको छ । यसरी 
पडरलडितले िामीलाई ठूलो सियोग गरेको छ । जसले गदा म पडरलडितसुँग ज्यादै िुसी छु । 
यो संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूले प्रत्यि फाइदा पाएका छन् ।  यसरी अपाङ्गता 
भएका व्यडक्तिरूले आय–आजयन गनय थाले पडछ िर पडरिार र समाजले पडन ती अपाङ्गता 
भएका व्यडक्तिरूलाई सकारात्मक रूपमा िेने थालेका छन् । उनीिरूले व्यिसाय सुरु गरेर आय
– आजयन गरेर आम्दानी डलन थालेका छन् । आगामी डदनमा यो पडरलडित संस्थाले प्रत्येक 
डिद्यालयका डशिक र डिद्याथीिरूलाई साङ्केडतक भाषा र बे्रल डलपी डसकाउन सकेमा समािेशी 
डशिामा सियोग िुने डथयो । यस डिषयमा पडन आगामी डदनमा काययक्रम सञ्चालन गनय पिल गनुय 
िोला ।  

-   गरु्राज खवििडा, अध्यक्ष, अपाङ्ग कल्यार् िघं धाददङ्ग  

परिलक्षितको योगदान 
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आयोजना पवन गररयो । िो कायदक्रममा विवभन्न 

िाझेदारी िंघ िंस्थाहरूले पररलवक्षि िंस्थाल े

ििालन गरेका कायदक्रमको बारेमा जानकारी 

आदान प्रदान गररएको वथयो । त्यिै गरी 

अबका ददनमा किरी अझ ग्रामीर् स्िरमा 

रहकेा, वशक्षाको पाररलो घामबाट िविि 

भएका व्यविहरू िमक्ष पुग्न िदकन्छ? किरी 

पररलतक्षिले छात्रवतृि उपलब्ि गरेर पढ्न सहज 

भएको छ 

म पूर्य दृडटिडिडिन 
मडिला िुुँ । अडिले म श्री 
अमरडसंि उच्च माध्यडमक 

डिद्यालय पोिरामा किा १२ मा अध्ययन गद ै
छु । मैल ेपडरलडित संस्थाबाि छात्रिृडि प्रा्त 
गरेको किा ११ पढ्दा बाि नै िो । मेरो 
िरको आडथयक अिस्था कमजोर भएको कारर् 
एस. एल. सी. पास भए पडछ कसरी उच्च 
डशिा अध्ययन गने भन्ने डचरता डथयो । तर पडन 
मलाई लमजुङको राजेरि डिडमरे सरले मेरो 
डशिालाई डनररतरता डदनको लाडग पडरलडित 
संस्थामा कुरा गडरडदनु भए छ र उक्त संस्था 
माफय त मलाई माडसक रूपमा रु  ३ िजार 
रुपैयाँ छात्रिृडि उपलब्ि भयो । यसै 
छात्रिृडिले उच्च डशिा डलनको लाडग सियोग 
डमलेको छ । यसको लाडग म पडरलडित 
संस्थालाई िेरै िेरै िरयिाद डदन चािरछु ।  

-  वचजा वगरी, लमजङु  

आय–आजान मूलक कायाक्रमहरू पतन सञ्चालन 

गरेका छौं  

पडरलडित संस्थाको 
अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूको लाडग छात्रिृडि र सशडक्तकरर्  
सञ्चालन गरेका छौं । अपाङ्गता 
सशडक्तकरर् काययक्रम ८ ििा डजल्लामा 
सञ्चाडलत छ भने छात्रिृडि काययक्रम ४३ 
डजल्ला सञ्चालन भएको छ । िामील े
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको िक 
अडिकारको लाडग सशडक्तकरर्, िकालत, 
सीप डिकास गने जस्तै कुिुरा पालन, बाख्रा 
पालनको लाडग िा संस्थागत डिकासको लाडग 
िमता अडभिृडद्धकरर् र उनीिरूको चािना, 
िमता, आिश्यकता बमोडजमको उनीिरूलाई 
आय–आजयन मूलक काययक्रमिरू सञ्चालन गदै 
आएका छौं । काठमाण्िौमा पडन िामीले 
कम््युिर ताडलम, संगीत ताडलम सञ्चालन 
गरेका छौं । संगीत ताडलम पडन २ प्रकारको छ 
। एउिा ६ मडिना र अको ३ िषय भरदा बढीको 
कोसय िुने गदयछ । यसमा डिशेष गरी 
दृडटिडिडिन व्यडक्तिरूले संगीत डसक्नु िुरछ 
भने दृडटिडिडिन, बडिरा तथा शारीडरक 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूले कम््युिर डसक्नु 
िुरछ । जुन बेडसक र एड्भारस स्तरको छ । 
त्यस्तै िामीले लोकसेिाको तयारी किाको 
लाडग पडन सियोग पडन गने गदयछौुँ । यस्ता 
काययक्रमिरूलाई िामी डनयडमत रूपमा नै 
सञ्चालन गने गदयछौुँ ।  

-   टेकराज पोखरेल,  

कायदक्रम वनदेशक, पररलवक्षि  

परिलक्षितको योगदान 
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उनीहरूलाई रोजगार िा स्िरोजगार बनाउन 

िदकन्छ भनेर छलफल पवन भएको वथयो । 

पररलवक्षि िंस्थाले आगामी ददनमा पवन 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको अवधकारको 

लावग, जीिन यापनका लावग िथा वशक्षा प्रदान 

गनदका लावग विवभन्न वनकायहरूिुँग िाझेदारी 

गरेर काम गने लक्ष्य वलएको छ । यो िंस्थाले 

िकालि, जनचिेना, क्षमिा अवभिृवि गने, 

अपाङ्गिाका ििालमा काम गने, 

हाम्रो ससं्थालाई पररलतक्षिले स्थापनाकाल देतख नै 

सहयोग गदै आएको छ  

बडिरा मडिलाका 
सृजनडशल िातिरू 

नामक संस्थाको स्थापना २०६७ सालमा 
लडलतपुरमा स्थापना भएको िो । यो संस्था 
बडिरा मिडफलिरू र दोभाषे डमलेर स्थापना 
गडरएको िो । यो संस्थामा १६ िषय भरदा 
माडथका र डशिा डलनबाि बडञ्चत िुनु भएका, 
पडरिारबाि अपिेडलत भएका र आडथयक 
अिस्था कमजोर भएका मडिलािरूको लाडग 
काम गने गडररछ । पडरलडित संस्थाले िाम्रो 
संस्था स्थापनाकाल देडि नै सियोग गदै 
आउनु भएको छ । सुरुमा यो संस्था माफय त ५ 
जना यस्ता मडिलािरूलाई सीप मूलक 
ताडलम डदएको डथयो । यो संस्थाको 
सियोगमा िामीले २७ जना बडिरा 
मडिलािरूलाई आत्म डनभयर बनाई सकेका छौं 
। िामीलाई इरिनयको लाडग पडन ४ जनालाई 
सियोग गनुय भएको डथयो भने अडिले एक 
जनाले पसल सञ्चलन गरेर आत्म– डनभयर 
िुनु भएको छ । िामीले साङ्केडतक भाषाको 
ताडलम, डसलाई किाई डसकाउने, डिडभन्न 
नािकिरू डनमार् गरेर आत्म डनभयर बनाउने 
काययिरूमा पडरलडित संस्था माफय त सियोग 
डलुँदै आएका छौं ।    

-  पररिा सिहं, उपाध्यक्ष, 

बवहरा मवहलाका 

िजृनवशल हािहरू, 

लवलिपुर  

पररलतक्षिको सहयोगबाट हाम्रा 

तवद्याथीहरूलाई पढ्न सतजलो भएको छ 

-  महने्र वलम्ब,ु  

प्रधानाध्यापक,  

पूिादिल बवहरा विद्यालय, धरान 

  
डि. सं. २०४८ सालमा पूिाञ्चल बडिरा 
डिद्यालय िरानमा स्थापना भएको िो । ६ 
जना बडिरा डिद्याथीिरूबाि यो डिद्यालयमा 
डशिा डदन सुरु गडरएको िो । यो 
डिद्यालयमा पडरलडित संस्थाले  १० जना 
बडिरा डिद्याथीिरूको लाडग छात्रिृडि 
उपलब्ि गराएको छ । पडरलडित संस्थाबाि 
त्यो डिद्यालयमा रिेका बडिरा 
डिद्याथीिरूको लाडग स्िेश्नरीका 
सामानिरू कापी, कलमिरू उपलब्ि 
गराएर पडन सियोग गरेको छ । त्यसै गरी 
िेक्स बेरचको लाडग पडन सियोग भएको 
छ । यसको लाडग म पडरलडित संस्थालाई 
म िेरै िेरै िरयिाद डदन चािरछु ।  

परिलक्षितको योगदान 
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जीविकोपाजदनका लावग, आय-आजदनका लावग र 

छाििृवत्त वििरर्का कायदलाई वनरन्िरिा ददन े

योजना रहकेो िंस्थाका िम्बवन्धि व्यविहरूको 

भनाई रहकेो छ । यो िसं्थाले आज िम्म 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको लावग ििालन 

गद ै आएको काम ज्याद ै महत्िपूर्द रहकेो छ र 

उनीहरूको जीिनयापनमा िहजिा भएको 

पाइएको छ । अबका ददनमा पवन यस्िा 

कायदक्रमहरूले वनरन्िरिा पाउुँद ै जाने छन् र 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरू वशक्षा वलन पाउन े

अििरबाट िविि हने छैनन्, रोजगारीमा 

िहभागी हन ेछन ्िथा िीप मूलक िावलमहरू 

विकेर स्िरोजगार बनी अन्य व्यविहरूलाई 

पवन रोजगार ददन िफल हने छन ् । हाम्रो 

पररलतक्षिको कायाले अपाङ्गिा प्रति समाजमा सकारात्मक पररविान आएको छ 

मेरो 
देश डफनल्याण्ि िो । मैले नेपालमा आएर डिडभन्न िेत्रमा काम गरेको 
२५ िषय भयो । मैले पडिला युनाइिेि डमसन नेपाल माफय त काम गरे, 
ओिलढुङ्गामा स्िास््यको िेत्रमा , मुगुमा प्रौढ डशिाको िेत्रमा काम 

गरेर िाल अपाङ्गताको िेत्रमा काम गदै छु । म फेल्म नेपालमा काम गने क्रममा सन् २००६ मा 
फेल्म नेपाल माफय त पडरलडितलाई छात्रिृडिको लाडग सियोग गरेका डथयौुँ र उक्त सियोग 
अडिले पडन जारी नै छ । यसका साथै िामीले डिद्यालय तथा उच्च डशिाको लाडग पडन 
छात्रिृडि डदने गदयछौुँ । लोकसेिाको तयारी किाको लाडग पडन िामीले सियोग गरेका छौं । 
डशिा डलन नपाएका अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई िामीले सीप डिकासको लाडग ताडलम 
डदने र व्यिसाय गनयको लाडग सियोग पडन गने गदयछौुँ । नेपालमा अपाङ्गताको िेत्रमा काम 
गने क्रममा अपाङ्गताको िेत्रमा िेरै सकारात्मक पडरितयनिरू आएको छ । नेपाल सरकारल े
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग िेरै कुरामा काम गरेको छ ।सुरु सुरुमा गाउुँ गाउुँमा 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई लुकाएर राख्ने गडरर्यो, उनीिरूलाई िोज्न पडन डनकै कडठन 
डथयो । अडिले केिी रूपमा भए पडन सकारात्मक पडरितयन आएको छ । अझ पडरलडित संस्था 
माफय त सियोग पाएर डशिा पाएका, रोजगारी पाएका तथा आय–आजयन गरेर िा व्यिसाय 
गरेका अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको बारेमा डिडभन्न सञ्चार माफय त बाडिर ल्याउन जरुरी छ । 
यसको लाडग िामी सबै डमलेर काम गनय जरुरी छ । म आगामी डदनमा पडन मेरो तफय बाि 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग सियोग गनय तयार छु ।   

-  दकृस्िी दकयादिाइनने, भिूपिूद िल्लाहकार फेल्म नेपाल, हाल स्ियम ्िेिक पररलवक्षि  

परिलक्षितको योगदान 
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पररलतक्षिको सहकायामा व्यवसातयक िातलमहरू 

सञ्चालन गरेका छौं  

अपाङ्ग नि जीिन 
केरि अपाङ्गता 

भएका व्यडक्तिरू द्वारा बाँके डजल्लामा १९ िषय 
अगाडि स्थापना भएको संस्था िो । यो संस्थाले 
१९ िषय देडि बाँके डजल्लाका नगरपाडलका र 
डिडभन्न गा.डि.स.िरूमा काययिेत्र बनाएर काम 
गडर रिेका छौं । पडरलडित संस्थासुँग िामीले 
सन् २०१५ देडि सिकायय गरेर काम गद ै
आएका छौं । पडरलडित संस्थाको सियोगमा 
नगरस्तरीय जनचेतना काययक्रम, व्यिसाडयक 
ताडलमिरू जस्तै बाख्रा पालन, बंगुर पालन र 
डिडभन्न अरू डक्रयाकलापको लाडग पडन सियोग 
भएको छ । पडरलडितको सियोगमा ३ मडिना 
सम्म ४ जना अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई 
बेद, बाँसको ताडलम डदएका डथयौ । त्यस्तै 
गरेर डसलाई किाइ ताडलम पडन प्रदान गरेका 
डथयौुँ । उक्त ताडलम माफय त बाँके डजल्लामा  
ताडलम डलएका केिी अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूले व्यिसाय गरेर आय–आजयन गडर 
जीिन यापन गरेका छन् । सन् २०१६ मा पडन 
िाम्रो डजल्लामा ३ ििा काययक्रमिरू भएका छन् 
जस्तै  अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई 
अडभमुिीकरर् काययक्रम, गा.डि.स. स्तरीय 
अपाङ्ग स्िािलम्बन समूि सञ्चालन गनुयको 
साथै एड्भारस डसलाई किाई ताडलम सञ्चालन 
गरेका छौं ।  

-  विवनिा शमाद, अध्यक्ष, 

अपाङ्ग नि जीिन केन्र 

बाुँके  

आगामी तदनमा पतन पररलतक्षिसाँग सहकाया 

गरेर काम गने छौं 

फेल्म नेपाल संस्थाले 
सन् २००६ देडि 
पडरलडित संस्थालाई 

छात्रिृडि काययक्रममा सियोग गदै आएको िो 
। यसै गरी सन् २००९ देडि पडरलडित संस्था 
माफय त अपाङ्गता सशडक्तकरर् काययक्रम 
सञ्चालनको लाडग पडन सिकायय गरेर काम 
गरेको छ । फेल्म नेपालल ेअडिले सम्म कडरब 
३५० जना अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई 
छात्रिृडि काययक्रममा सियोग गरेको छ । 
अपाङ्गता सशडक्तकरर् काययक्रम अरतगयत 
िामीले ८ डजल्लामा डिडभन्न काययक्रम 
जनचेतना,  िकालत, िमता अडभिृडि गने 
काममा पडरलडितसुँग सिकायय गरेका छौं । 
फेल्म नेपालले पडरलडितसुँगको सिकाययमा 
गरेको काययक्रमिरू आज सम्म ज्यादै 
प्रभािकारी रिेका छन् । जसले गदा  २ सय 
जना अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरू रोजगार र 
स्िरोजगार भएको पाइएको छ । आगामी 
डदनमा पडन िामी पडरलडितसुँग सिकायय गरेर 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको िमता 
अडभिृडद्धको काययक्रमलाई प्राथडमकता डदने, 
किा १२ सम्म पढेका व्यडक्तिरूलाई 
रोजगारीको लाडग पिल गने, काययगत 
ताडलमको लाडग डिडभन्न संि संस्थािरूलाई 
आग्रि गने,  अपाङ्गता र पयािरर् भनेर 
फलफूलका तथा अरय डबरुिा बाँड्ने 
योजनामा छौं ।  

-  प्रकाश ढकाल,  

कायदक्रम िल्लाहकार,  

फेल्म नपेाल  

परिलक्षितको योगदान 
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पररलतक्षिमा नै काम तसकेर यहााँ नै 

रोजगार पाएकी छु  

म िोचा पुड्का भएको 
मडिला िुुँ ।  मेरो 
उचाइ ३ इरच छ । म 
यो पडरलडित संस्थामा 

कडरब १ िषय देडि काययगत ताडलम अथात् 
On the Job Training गरकेी डथए । यिाँ 
मैले काम डसक्ने अिसर पाए । मैले यिाँ 
भरदा कतै पडन यस्तो काम डसक्ने अिसर 
पाएको डथइन । आज यो संस्थामा नै 
काययगत ताडलम पडछ अडिले मैले यिाँ 
कमयचारीको रूपमा काम गने अिसर पाए । 
मलाई यिाँ काम गनयको लाडग मेरो 
अपाङ्गता अनुकूलको सामाग्रीिरू छन्, 
अपाङ्गता मैत्री िातािरर् रिेको छ । यिाँ 
सिज रूपमा काम गने अिसर डमलेको छ । 
यिाँ काम गनय पाउुँदा म िेरै िुसी छु । यिाँ 
डसकेको कामलाई म यिाँ नै उपयोग गनय 
पाएकी छु । यसको लाडग म पडरलडित 
संस्थालाई िेरै िेरै िरयिाद डदन चािरछ ु
आज पडरलडितको सियोगमा रोजगार पाए र 
जीिन यापनको लाडग सिज भएको छ ।  

-  धवनकला नपेाली, गलु्मी  

अपाङ्गिा भएका व्यतिहरूको लातग 

तवतभन्न कायाक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं  

पडरलडित संस्थाले 
काठमाण्िौमा 
शारीडरक अपाङ्गता 

भएका व्यडक्तिरू, दृडटिडिडिन र बडिरा 
व्यडक्तिरूको लाडग कम््युिर ताडलम र 
संगीतको ताडलम डनिःशुल्क उपलब्ि गराउुँदै 
आएको छ । यसका साथै डिद्यालय स्तर देडि 
उच्च डशिा सम्मको डशिा डलनको लाडग 
छात्रिृडि उपलब्ि गराउने काययक्रम पडन 
सञ्चालन गरेका छौं । िामीले अडिले ९ ििा 
डजल्लामा रिेका अपाङ्गताको िेत्रमा काम 
गने डिडभन्न संि संस्थािरू र अरय 
सरोकारिाला डनकायिरूसुँग साझेदारी गरेर 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग काम 
गदै आएका छौं । डिगतका डदनमा िामीले 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको लाडग रेडियो 
उद्िोषर् ताडलम प्रदान गने गरेका डथयौ 
केिी समय देडि उक्त ताडलम रोडकएको 
डथयो अब िामी उक्त ताडलमलाई पुनिः 
सञ्चालन गने योजनामा छौं । आगामी डदनमा 
िाम्रा साझेदारी संि संस्थािरूसुँग छलफल 
गरेर कसरी अगाडि बढ्ने, कुन िेत्रमा के 
कस्ता काययक्रमिरू सञ्चालन गने भन्न े
डिषयमा योजना बनाएर काम गने छौं ।  

-  ियुद थापा,  

अध्यक्ष, पररलवक्षि  

िफद बाट यि िंस्थाले ििालन गद ै आएका 

कायदक्रमहरू अझै अन्य वजल्लामा पवन विस्िार 

हन िकुन र िी ठाउुँमा रहकेा अपाङ्गिा भएका 

व्यविहरूको जीिन िफल र िहज बन्न िकोि ्

हाम्रो िफद बाट शुभकामना । 

परिलक्षितको योगदान 
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आय-आजानले सहज बन्यो पुस्कर चौिरीको जीवन 

दा 
ङ् वजल्ला िौवडयार 

गा.वि.ि. िडा नं. 

वनिािी पुस्कर चौधरी 

जन्मजाि शारीररक 

अपाङ्गिा भएका व्यवि हनुहन्छ । बुिा 

जगप्रिाद चौधरी र आमा घोथनी चौधरीको 

कोखबाट वि.िं. २०५४ िालमा जन्मनु भएका 

पुस्कर चौधरीको जन्मदा न ैदिुै हाि र दिु ैखुट्टा 

बाङ्गो र कमजोर वथए । उहाुँको उमेर बढ्द ै

जाने क्रममा उहाुँ हहुँड्न िकु्न भएन । हाि टेकेर 

क्षि. क्षप. ए. एफ. गक्षतक्षिक्षि 
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पवन हहुँड्न निके्न उहाुँलाई एक ठाउुँबाट अको 

ठाउुँमा जान पवन करठन हन थाल्यो र वनरन्िर 

अरूको िहयोगको आिश्यकिा हन थाल्यो । 

जिको कारर् उहाुँले घर पररिार िथा 

िामावजक कायदहरूमा िहभागी हने, विवभन्न 

कायदहरूबाट िविि हन पर् यो । मनमा पढ्न े

इच्छा हुँदा हुँद ैपवन हहुँडडुल गनद निकेका कारर् 

र विद्यालय पवन घर दवेख टाढा भएको कारर्ल े

गदाद विद्यालय जाने उमेरमा पवन विद्यालय जान 

िकु्न भएन । आफू भन्दा िाना भाइ बवहनी 

विद्यालय गएको दखे्दा उहाुँलाई पवन विद्यालय 

जान मन लाग््यो िर आफू हहुँडडुल गनद निके्न 

भएको कारर् र विद्यालय पवन घर दवेख टाढा 

भएको र अपाङ्गिा मैिी भौविक िंरचना नहुँदा 

उहाुँले विद्यालय जान ेउमेरमा विद्यालय स्िरको 

वशक्षा वलनबाट िविि हन पर् यो । िर पवन 

पुस्कर चौधरीको पढ्ने इच्छा मरेन र आमा बुिा 

िुँग विद्यालय गएर पढ्ने वजद्दी गरेपवछ ११ 

िषदको उमेरमा िौवडयारमा रहकेो विद्यालयमा 

कक्षा १ मा भनाद भएर पढ्न थाल्न ुभयो । बाब ु

आमा र घरका अन्य िदस्यहरूले बोकेर लान े

लैजाने गनुदहन््यो भने कवहलेकाही ुँ आफै पवन 

घुुँडा टेकेर वघस्रेर हहुँड्न प्यो । त्यो ठाउुँमा 

ह्िीलवचएर उपलब्ध वथएन भने यदद उपलब्ध 

भए पवन ह्िीलवचएर गुड्न िके्न बाटो वथएन 

जिले गदाद उहाुँले आमा बुिा काममा व्यस्ि 

भएको बेलामा आफै घुुँडा टेकेर वघस्रेर हहुँड्दा 

घुुँडा भरी घाउ भएकोल े विद्यालय जान आउन 

करठन भएको कारर् ३ कक्षा िम्म पढेपवछ 

विद्यालय जान िकु्न भएन र नचाहुँदा नचाहुँद ै

विद्यालय छोडरे घरमा बस्न पर् यो । यिरी घरमा 

बविरहुँदा उहाुँमा वहनिाबोध हन थाल्यो, आफू 

अपाङ्गिा भएकोमा ज्याद ैदःुख लाग्न थाल्यो । 

घरका िबै िदस्यहरू काम गनद गएको दखेेर 

उहाुँलाई पवन काम गनद मन लाग्न थाल्यो । िर 

पवन उहाुँको ददनचयाद यिरी नै वबत्द ै वथयो । 

उहाुँ २६ िषदको हुँदा दिुै िफद का घर पररिारको 

िहयोगमा दाङ् वजल्लाको घनी ४ बस्ने िाइटी 

चौधरी िुँग वििाह भयो । उहाुँको दईु िटा 

छोरीहरूको जन्म पवन भयो । उहाुँको हर दःुख 

िुखमा उहाुँको श्रीमिील ेधेरै िाथ ददन ुभयो िर 

पवन आर्थदक अिस्था कमजोर भएको कारर् 

जीिन यापनमा भने केही करठनाई भएपवन 

आफ्नो दवैनकी चलेकै वथयो । 

िहज रूपमा जीिन यापन गनदका लावग उहाुँल े

केही व्यििाय ििालन गने िोच राखेर खुरा 

पिल चलाउने विचार गनुद भयो िर आर्थदक 

अिस्था कमजोर भएको कारर् उि खुरा 

पिललाई वनरन्िरिा ददन िकु्न भएन । त्यि 

पवछ दाङ् वजल्लामा रहकेो अपाङ्ग मानि 

अवधकार एिं िरोकार मि नेपालले गठन गरेको 

बहमुखी अपाङ्ग स्िािलम्बन िमूहको 

कोषाध्यक्ष पदमा रहरे काम गने अििर पाउन ु

भयो । यिरी बहमुखी अपाङ्ग स्िािलम्बन 

िमूहमा बिेर काम गद ै जाुँदा अपाङ्ग मानि 

अवधकार एिं िरोकार मि नेपालले नेपाल 

क्षि. क्षप. ए. एफ. गक्षतक्षिक्षि 



अपाङ्गता  अ डिकार  सबैको  सरोकार  २५२५ 

 

अपाङ्ग मानि अवधकार केन्रको िहयोग र 

यू.के.ऐड / वड.वड.पी. को िाझेदारीमा पविम 

नेपालमा अपाङ्गिा भएका व्यविहरूको 

गररबी वनिारर् पररयोजनाले ििालन गरेको 

कायदक्रममा व्यििाय ििालन गनदका लावग 

वनिेदन ददन ु भयो र िोही पररयोजना माफद ि 

रु. ९ हजार रुपैयाुँ बराबरको िामान उपलब्ध 

भयो र खुरा पिल ििालन गरी आय-आजदन 

गनद थाल्नु भयो । 

अवहले शारीररक अपाङ्गिा भएका व्यवि 

पुस्करराज चौधरील ेयही व्यििायबाट घर खचद 

चलाउने र िार्षदक रूपमा २० दवेख ३० हजार 

िम्म बचि गनद पवन िफल हनभुएको छ । 

उहाुँले यिरी व्यििाय ििालन गरेर आय-

आजदन गरेपवछ घर पररिारमा केही माि 

भएपवन आर्थदक अिस्थामा िुधार भए पवछ 

घर पररिार िथा िमाजका अन्य व्यविहरूल े

पवन अपाङ्गिा भएका व्यवि पुस्करराज 

चौधरी िथा अन्य व्यविलाई िकरात्मक दवृिले 

हनेे  गरेको उहाुँ आफ्नो अनभुि बिाउनु हन्छ । 

िाथै उहाुँ नेपाल अपाङ्ग मानि अवधकार 

केन्र, यू.के. ऐड. / वड.वड.पी. र दाङ् वजल्लाको 

अपाङ्ग मानि अवधकार एिं िरोकार मि 

नेपाललाई धेरै धेरै धन्यिाद ददनु हन्छ र अन्य 

अपाङ्गिा भएका व्यविहरूलाई पवन आय-

आजदन गरी जीिन यापन गने अििर ददन पने 

बिाउनु हन्छ । 

०१ - ५१५५१३४ 

क्षि. क्षप. ए. एफ. गक्षतक्षिक्षि 
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अन्िराातरिय भकभके जनचेिना तदवस 

६ कावत्तक २०७३, शर्मदला विश्वकमाद, काठमाण्डौ । 

नेपाल भकभके संिको आयोजनामा अक्िोबर 
२० ताडरिका डदन अरतराडटिय भकभके 
जनचेतना डदिसका अिसरमा भकभके भएका 
व्यडक्तिरूको सिालका डिषयमा काठमाण्िौमा 
एक छलफल काययक्रमको आयोजना गडरयो । 
सोिी डदिसका अिसरमा डि.डप.ओ.िी. की 
प्रडतडनडि रेरु् लोिनीले नेपाल भकभके संिको 
स्थापनाको इडतिासका बारेमा प्रटि पादै संस्था 
स्थापना भएपडछ भकभके पन सम्बरिी 
जनचेतना जगाउने, स्पीच थेराडपस्िको िोजी 
गने कायय भएको र सन् २०१६मा पुनिः केिी 

जनचेतना र स्पीच थेरापीका काययक्रमिरू 
सञ्चालन गनय सियोग गने कुरामा जोि डदनु 
भयो । 
त्यसैगरी नेपाल भकभके संिका संस्थापक 
अध्यि इरिलाल श्रेटठले भकभके पन भएका 
व्यडक्तिरू अझै पडन समाजमा िुलेर आउन 
नसकेको बताउुँदै भकभके पनको बारेमा 
डिद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा पडन समािेश गनय 
जरुरी रिेको कुरामा जोि डदनु भयो । त्यसै 
गरी नेपाल भकभके संिका उपाध्यि रिीन 
कुमार मैनालीले नेपाल भकभके संिको बारेमा 
जानकारी डदुँदै संस्थाको दीियकालीन योजना, 

नेपाल भकभके सिंको आयोजनामा अरतराडटिय भकभके जनचतेना डदिसका अिसरमा भकभके भएका व्यडक्तिरूको सिालका 
डिषयमा काठमाण्िौमा गडरएको छलफल काययक्रमको एक झलक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 

समाचाि क्षिक्षिि 

समाचार धवधवि 
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 समाचाि क्षिक्षिि 

लाभाडरित समूि र भकभके पनका कारर्िरू, 
भोग्न परेका समस्यािरूका बारेमा प्रटि पानुय 
भएको डथयो । त्यसैगरी बौडद्धक अपाङ्गताका 
अडभभािक मिासंि नेपालका अध्यि मुकुरदिरी 
दािालले भकभके पन भएका व्यडक्तिरूका 
सिालिरूलाई मानि अडिकारको सिालको 
रूपमा डलन पने बताउुँदै अपाङ्गता भएका 
व्यडक्तिरूको अडिकार सम्बरिी मिासडरिमा 
उल्लेि गडरएका व्यिस्थािरूको बारेमा पडन 
प्रटि पानुय भयो । 
उक्त काययक्रममा नेपालकै पडिलो स्पीच 
थेराडपस्ि सुरेशिार लाल कर्यले भकभके पन 
भएका व्यडक्तिरूले डनयडमत रूपमा स्पीच 
थेरापी गनुय पने, डिडभन्न सञ्चार माध्यमिरू 
माफय त भकभके अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूका 
समस्यािरूको बारेमा, उनीिरूका अडिकारका 
सिालका बारेमा प्रचार प्रसार गनुय पने बताउन ु
भयो । सोिी क्रममा इम्पुती एशोडसएसनका 
अध्यि मिेश्िर डिडमरेले भकभके पन भएका 
व्यडक्तिरूको अडिकारको लाडग सबै डनकायमा 
िकालत गनुय पने, स्िास््य मरत्रालयमा स्पीच 
थेरापीको सेिा सुडििाको बारेमा पिल गनुयपने 
कुरामा जोि डदनु भयो । त्यसैगरी डत्रभुिन 

डिश्ि डिद्यालय डशिर् अस्पताल मिाराजगञ्ज 
काठमाण्िौका िडरटठ िाक तथा श्रिर् डिशेषज्ञ 
कडिराज िनालले नेपाल सरकारका 
काययक्रममा भकभके पन भएका व्यडक्तिरूका 
सिालिरू समािेश गनुय पने, उनीिरूको लाडग 
स्पीच थेराडपस्ििरूको उत्पादन गरी नेपालका 
सबै स्िास््य िेत्रिरूबाि स्पीच थेरापी सेिा 
उपलब्ि गराउनु पने कुरामा जोि डदनु भयो । 
त्यसैगरी राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालका 
मिासडचि राजु बस्नेतले भकभके अपाङ्गता 
भएका व्यडक्तिरूले भोग्नु परेका सामाडजक 
डिभेदको अरत्य िुनु पने, राज्यका डिडभन्न 
काययक्रमिरूमा समािेश गनुयपने बताउुँदै 
उिाँिरूको िक अडिकारको लाडग राडटिय 
अपाङ्ग मिासंि नेपाल सुँिै साथमा रिने 
बताउनु भयो । उक्त अरतराडटिय भकभके 
जनचेतना डदिसका अिसरमा आयोजक 
संस्थाका अध्यि सञ्जय कुमार झाले नेपाल 
सरकारले प्रया्त मात्रामा स्पीच थेराडपस्ििरू 
उत्पादन गनुयपने, डशिा लगायतका डनकायमा 
समान सिभाडगता र पिुुँचको लाडग सियोग 
गनुयपने बताउनु भयो । 

यु.एन.तस.आर.तप.िी.(UNCRPD) सम्बन्िी सल्लाह िथा सुझाव सम्बन्िी छलफल 

८ कावत्तक २०७३, शर्मदला विश्वकमाद, काठमाण्डौ  

राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालको आयोजनामा 

अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको अडिकार 

सम्बरिी मिासडरिको छाया तथा पूरक प्रडतिेदन 

सम्बरिी अपाङ्गता भएका मडिलािरू बीच 

काठमाण्िौमा एक छलफल काययक्रमको 

आयोजना गडरयो । सो छलफल काययक्रममा 

काठमाण्िौ स्कूल अफ ल का सिायक 

प्राध्यापक कडपल अयालले अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूको अडिकार सम्बरिी मिासडरिमा 
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उल्लेि गडरएका मुख्य डिषयिस्तु, केिी 

अडिकार सम्बरिीका व्यिस्थािरूको बारेमा 

जानकारी प्रस्तुत गनुय भएको डथयो । यसै 

क्रममा उिाँले उक्त प्रडतिेदनमा अपाङ्गता 

भएका मडिलािरूका छुिेका सिालिरू समािेश 

गनयको लाडग यो छलफल काययक्रमको आयोजना 

गडरएको पडन जानकारी डदनु भयो । 

सो छलफल काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग मडिला 

संिकी सदस्य सडरता लाडमछानेले उक्त छाया 

प्रडतिेदन लेख्नमा अपाङ्गता भएका 

मडिलािरूको प्रजनन अडिकारका कुरा, 

अपाङ्गता मैत्री अस्पताल, िाक्िर साथै 

नसयिरूलाई अपाङ्गताको डिषयमा ताडलम डदन 

पने सिाल समािेश गनुय पने बताउन ुभयो भन े

त्यसै गरी नेपाल अपाङ्ग मडिला संिकी 

कोषाध्यि अडनता गैरेले सो छाया प्रडतिेदनमा 

अपाङ्गता भएका मडिलािरूको यौडनकताको 

अडिकार र िैिाडिक अडिकारको कुरालाई सुँग 

सुँगै लैजानु पने बताउन ु भयो । यसै गरी 

बौडद्धक अपाङ्गताका अडभभािक मिासंि 

नेपालकी सडचि एिं अडभभािक लक्ष्मी काफ्लेले 

बौडद्धक अपाङ्गता भएका बालबाडलकािरूको 

रयायको लाडग पडन किा कानुनी व्यिस्थालाई 

समािेश गने कुरामा जोि डदनु भएको डथयो । 

संयुक्त राटि संिमा बुझाउने उक्त छाया 

प्रडतिेदन लेिको डिषयमा अपाङ्गता भएका 

मडिलािरू सुँग काठमाण्िौमा गडरएको सो 

छलफल काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग मानि 

अडिकार केरिकी अध्यि तारा िदन सेिाईले 

िर पडरिारले अपाङ्गता भएका मडिलािरूलाई 

दमन, शोषर् गनय नपाउने नीडत ल्याउनु पने, 

आमा िा बाबु कुनै एक अडभभािक नभएको 

अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई पडन नेपाल 

सरकारले सञ्चालन गरेको पुनस्थापना गृिमा 

राख्ने व्यिस्था गनुयपने बताउनु भयो भने 

अपाङ्ग आिाज माडसक पडत्रका र सा्ताडिक 

राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको अडिकार सम्बरिी मिासडरिको छाया तथा पूरक प्रडतिेदन 
सम्बरिी अपाङ्गता भएका मडिलािरू बीच काठमाण्िौमा गडरएको छलफल काययक्रमको एक झलक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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रेडियो काययक्रमकी सञ्चार संयोजक शडमयला 

डिश्िकमाले अपाङ्गता भएका मडिलािरूले 

डिद्यालय िा क्याम्पस स्तरको डशिा डलने 

क्रममा अपाङ्गता मैत्री र सुरिात्मक 

छात्रािासको व्यिस्था गने डिषयलाई पडन उक्त 

प्रडतिेदनमा समािेश गनुयपने बताउनु भयो । 

त्यसै गरी अडिजम केयर नेपाल समाजकी 

सडचि एिं अडभभािक डनलम गौतमले बृित् 

रूपमा अपाङ्गता भएका मडिलािरूका लाडग 

डिडभन्न जनचेतना मूलक काययक्रम सञ्चालन 

गनुय गने, डशिा, स्िास््य तथा रोजगारीका 

डिषयमा चेतना जगाउने काययक्रम ल्याउन पन े

कुरामा जोि डदनु भयो । उक्त छलफल 

काययक्रममा बडिरा मडिला डदपािली शमाले 

अपाङ्गता भएका मडिलािरूका रोजगारीका 

डिषयलाई पडन समािेश गदै डिडभन्न समयमा 

सेडमनार तथा गोटठीका काययक्रम गनुयपने सुझाि 

समािेश गनय अनुरोि गनुयभएको डथयो । 

त्यसैगरी शारीडरक अपाङ्गता भएकी मडिला 

सडरता थुलुङ्गले िेलकुदमा अपाङ्गता भएका 

मडिलािरूको सिभाडगतालाई समािेश गनुयपने 

बताउनु भयो । 

सो छलफल काययक्रममा डि.डप.ओ.िी. का 

प्रडतडनडि रेर्ु लोिनीले अपाङ्गता भएका 

मडिलािरूले भोगेका देिेका ििनािरूका 

बारेमा थप सल्लाि सुझाि डदन अनुरोि गदै 

आफू सुँिै अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको िक 

अडिकार सुडनडश्चत गनय सक्दो सियोग गने 

बताउनु भयो । यसै काययक्रममा राडटिय 

अपाङ्ग मिासंि नेपालका मिासडचि राजु 

बस्नेतले संयुक्त राटि संिमा बुझाउनु पने 

छाया प्रडतिेदनमा अपाङ्गता भएका 

मडिलािरूका सिालका डिषयमा थप सल्लाि, 

सुझाििरू तथा व्यडक्तगत ििना डििरर्िरू 

इमेल माफय त पडन पठाउन सडकने बताउनु भयो 

। सो छलफल काययक्रममा अपाङ्गताको िेत्रमा 

काम गने डिडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका 

मडिलािरू र अडभभािकिरूको सडक्रय 

सिभाडगता रिेको डथयो । 

छाया प्रतिवेदन सम्बन्िी छलफल 

९ कावत्तक २०७३, शर्मदला विश्वकमाद, काठमाण्डौ । 

राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालको आयोजनामा 

अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको अडिकार 

सम्बरिी मिासडरिको छाया प्रडतिेदन सम्बरिी 

अपाङ्गता भएका युिािरूका सिाल समािेश 

गने डिषयमा काठमाण्िौमा एक छलफल 

काययक्रमको आयोजना गडरयो । सो छलफलमा 

राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालका मिासडचि 

राजु बस्नेतले काययक्रमको बारेमा प्रटि पादै 

अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको अडिकार 

सम्बरिी मिासडरिमा उल्लेि गडरएका 

व्यिस्थािरूको बारेमा जानकारी डदनु भएको 

डथयो । त्यसै गरी राडटिय अपाङ्ग युिा 

सञ्जालका मिेरि थापाले सो छाया प्रडतिेदनमा 
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साियजडनक यातायातमा अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूको लाडग आरिर् गडरएको डसिको 

कायारियन गने डिषयलाई पडन समािेश 

गनुयपने बताउनु भयो । त्यसै गरी नेपाल 

भकभके संिका उपाध्यि रिीनकुमार मैनालीले 

छाया प्रडतिेदनमा भकभके अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूको रोजगारका सिालिरूलाई पडन 

समािेश गराउनु पने बताउनु भयो भने बौडद्धक 

अपाङ्गताका अडभभािक लक्ष्मी पौिेलल े

अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको स्िास््य 

उपचार सेिाको कायारियनको डिषयलाई पडन 

उल्लेि गनुयपने कुरामा जोि डदनुभयो । 

सो छलफल काययक्रममा राडटिय अपाङ्ग युिा 

सञ्जालका अध्यि मिेरि थापाले किा ११ र 

१२ को डशिा पडन डनिःशुल्क गनुय पने व्यिस्था 

बनाउन पने बताउन ुभयो । त्यसै गरी अपाङ्ग 

आिाजका पत्रकार गर्ेश सुिेदीले डि.स. 

२०६९ सालमा सिोच्च अदालतले पूर्य तथा 

अडत अशक्त अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई 

सियोगी सडितको सामाडजक सुरिा भिा 

उपलब्ि गराउने भनी गडरएको फैसला 

कायारियन गनुय पने बताउनु भयो । सोिी 

क्रममा नेपाल अपाङ्ग मडिला संिकी 

कोषाध्यि अडनता डिडमरेले सो छाया 

प्रडतिेदनमा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको 

जीिन डबमाको व्यिस्था िुनु पने कुरालाई पडन 

मित्त्िका साथ समािेश गनुय पने कुरामा जोि 

डदनु भएको डथयो । सो छलफल काययक्रममा 

सिभागीिरूले अपाङ्गता भएका युिािरूका 

डशिा, स्िास््य, रोजगार, सीप मूलक ताडलम, 

साियजडनक यातायातमा व्यिस्था गडरएका 

आरिर् तथा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूका 

िक अडिकार सुडनडश्चत गनयका लाडग 

बनाइएका नीडत डनयम तथा कानुनिरू 

कायारियन गनय तफय  पिल गन े लगायतका 

सिालिरू समािेश गनुय पने कुरामा जोि 

डदएका डथए । 

राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको अडिकार सम्बरिी मिासडरिको छाया प्रडतिेदन सम्बरिी 
अपाङ्गता भएका युिािरूका सिाल समािेश गने डिषयमा काठमाण्िौमा गडरएको छलफल काययक्रमको एक झलक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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मानतसक स्वास््यको पााँचौं अन्िराातरिय सेतमनार सम्पन्न 

 २० कार्िदक २०७३, गोपाल ढकाल, काठमाडौं 

मनोडचडकत्सा र मानडसक स्िास््य डिभाग, आइ. 

ओ. एम.(IOM) डत्र. डि. को आयोजनामा 

मनोडचडकत्सा एिं मानडसक स्िास््यको २ डदने 

पाँचौं अरतराडटिय सेडमनार काठमािौंमा सम्पन्न 

भएको छ । मनोडचडकत्सा र मानडसक स्िास््य 

डिभाग, आइ.ओ.एम. डत्र.डि.को आयोजनामा 

मनोडचडकत्सा एिं मानडसक स्िास््यको २ डदने 

पाँचौं अरतराडटिय सेडमनार काठमािौंमा सम्पन्न 

भएको छ । सो काययक्रममा मानडसक स्िास््यको 

आिश्यकता, चुनौती र यसको समािानका 

डिषयमा छलफल गडरएको डथयो । नेपालको 

मानडसक स्िास््यको ितयमान आिश्यकता र 

चुनौतीका डिषयमा प्रा. िा. सरोज प्रसाद 

ओझाले काययपत्र प्रस्तुत गनुय भएको डथयो भन े

निे, िल्याण्ि र नेपालका अनुसरिानकतािरूले 

डिडभन्न डिषयमा आ–आफ्नो काययपत्र प्रस्तुत 

गरेका डथए । काययक्रममा डिडभन्न देशका 

मानडसक स्िास््यका िेत्रमा काययरत 

मनोडचडकत्सक, मनोडिद्, मनोपरामशयदाता, 

अनुसरिानकता एिं स्िास््यकमी र पत्रकार 

लगायत १०० भरदा बढीको उपडस्थडत रिेको 

मनोडिद् गोपाल ढकालले पठाउनु भएको 

समाचारमा जनाइएको छ । सो काययक्रममा 

उिर र दडिर्का राटििरूको मानडसक 

स्िास््यको आिश्यकता, चुनौती र यसको 

समािान संयुक्त रूपमा िोजी गने एिं 

मनोसामाडजक र अरतरसाँस्कृडतक डिषयमा 

डिडभन्न अनुसरिान र बाल दुव्ययििारका डिषयमा 

छलफल गडरएको छ ।  

पहुाँचयुििा समावेिीकरर् पररयोजना प्रारम्भमा छलफल 

११ कावत्तक २०७३, शर्मदला विश्वकमाद, काठमाण्डौ । 

राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालको आयोजना 

तथा डस.डब.एम. को साझेदारीमा अपाङ्गता 

भएका व्यडक्तिरूको पिुुँचयुक्तता समािेशीकरर् 

पडरयोजना प्रारम्भमा काठमाण्िौमा एक छलफल 

काययक्रम भएको छ । सो छलफलमा राडटिय 

अपाङ्ग मिासंि नेपालका प्रशासकीय 

व्यिस्थापक मडनष प्रसाईले पडरयोजनाको 

िारर्ा, संरचना र काम गने तडरकाका डिषयमा 

काययपत्र माफय त जानकारी डदनु भएको डथयो । 

त्यसै गरी नेपाल अपाङ्ग मडिला संिकी 

मिासडचि डमना पौिेलले राडटिय अपाङ्ग 

मिासंि नेपालले गनय लागेको पिुुँचयुक्तता 

समािेशीकरर् पडरयोजनाको थालनी गनुय एक 

नमुना भएको बताउुँदै यस काययमा नेपाल 

अपाङ्ग मडिला संि पडन सुँगसुँगै रिेको 
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बताउनु भयो । सो काययक्रममा शिरी डिकास 

मरत्रालयकी शािा अडिकृत सकुरतला राईले 

पिुुँचयुक्तता समािेशीकरर् पडरयोजनालाई 

प्रभािकारी बनाउन, अपाङ्गता मैत्री भौडतक 

संरचना डनमार् गनयका लाडग शिरी डिकास 

मरत्रालयले पडन आफ्नो तफय बाि सक्दो सियोग 

गने बताउनु भयो । सोिी काययक्रममा राडटिय 

अपाङ्ग मिासंि नेपालका पडरयोजना संयोजक 

डिमल पौिेलले अब िुने प्राडिडिक ताडलम र 

अरय काममा काठमाण्िौ मिा-नगरपाडलका र 

अरय डनकायिरूको सियोगमा काम गने, 

पिुुँचयुक्तता समािेशीकरर् पडरयोजना सफल 

बनाउनको लाडग सबैको साथ र सियोगको 

आिश्यकता िुने बताउनु भएको डथयो । 

त्यसै गरी उक्त काययक्रममा राडटिय अपाङ्ग 

मिासंि नेपालका अध्यि सुदशयन सुिेदीले यो 

पडरयोजना सफल पानयको लाडग सबै 

मरत्रालयिरू तथा सरोकारिाला डनकायिरूसुँग 

सिकायय गरेर अपाङ्गता अनुकूलको पिुुँचयुक्त 

भौडतक संरचना डनमार्को लाडग काम गनुय पने 

कुरामा जोि डदनु भयो । सोिी क्रममा 

काठमाण्िौ मिा-नगरपाडलकाका सामाडजक 

डिकास डिभागका डनदेशक बिीबिादुर 

िड्काले साियजडनक रूपमा प्रयोगमा आउने 

भौडतक संरचनालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन 

स्थानीय डनकायलाई पडरचालन गने, 

प्राडिडिकिरूलाई अपाङ्गताको बारेमा 

जानकारी डदने, तथा राडटिय अपाङ्ग मिासंि 

नेपालसुँग डमलेर काम गने बताउनु भयो ।  

समाचाि क्षिक्षिि 

राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालको आयोजना तथा डस.डब.एम. को साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको पिुुँचयुक्तता समािेशीकरर् पडरयोजना प्रारम्भमा 
काठमाण्िौमा गडरएको छलफल काययक्रमको एक झलक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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साझेदारी ससं्थाहरूसाँग अन्िरतक्रयात्मक बैठक 

२६ कावत्तक २०७३, शर्मदला विश्वकमाद, पोखरा 

 

पडरलडित संस्थाको आयोजना तथा फेल्म 

(FELM) नेपालको सियोगमा अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूका लाडग डिडभन्न डजल्लामा सञ्चालन 

गडरएको काययक्रमिरूको डिषयमा र आगामी 

डदनिरूमा के-कस्ता काययक्रम सञ्चालन गने 

भन्ने डिषयमा साझेदारी संस्थािरूसुँगको 

अरतरडक्रयात्मक बैठक पोिरामा सम्पन्न भयो । 

सो काययक्रममा आयोजक संस्थाका सडचि सूयय 

थापाले सबैलाई स्िागत गदै पडरलडित संस्थाले 

डिडभन्न डजल्लामा रिेका अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूका लाडग छात्रिृडि, सीपमूलक 

ताडलम, कृडष सम्बरिी ताडलम उपलब्ि गराउुँदै 

आएको बताउनु भयो । साथै उिाँले १४ ििा 

डजल्लामा ३ सय ८६ जना शारीडरक, 

दृडटिडिडिन तथा बडिरा अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूले छात्रिृडि प्रा्त गरेको बताउनु 

भयो । त्यसै गरी फेल्म (FELM) नेपालका 

प्रडतडनडि एडलनाले आफ्नो अपाङ्गता भएका 

डिद्याथीिरूको छात्रिृडिको लाडग पडरलडितलाई 

सियोग गदै आएको बताउनु भयो । त्यसै गरी 

आगामी ६ िषयको लाडग कायय योजना 

बनाउनको लाडग साझेदारी संस्थािरूसुँग 

अरतरडक्रयात्मक काययक्रमको आयोजना 

गडरएको बताउनु भयो ।  

यसै काययक्रममा गैरसरकारी संस्था मिासंि 

कास्की डजल्लाका अध्यि गोपाल िड्काले 

पडरलडित संस्थाको आयोजना तथा फेल्म (FELM) नपेालको सियोगमा साझदेारी संस्थािरूसुँगको पोिरामा सम्पन्न अरतरडक्रयात्मक बैठकको एक 
झलक ।  तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूका लाडग काम गने 

यस्ता संि संस्थालाई राज्यले पडन सियोग गनुय 

पने बताउनु भयो । त्यसै गरी डजल्ला डिकास 

िरेलु कायालय कास्कीका लेिा अडिकृत डिटर्ु 

अयालले आफ्नो कायालय माफय त पडन यस्ता 

संि संस्थािरूसुँग सिकायय गडर अपाङ्गता 

भएका व्यडक्तिरूको लाडग काम गने बताउनु 

भयो । यसै क्रममा डजल्ला डिकास सडमडतका 

योजना अडिकृत िेमराज देिकोिाले राज्यका 

नीडत डनयम तथा ऐनमा अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूका सिालिरू समािेश गनय लाग्नु 

पने, राज्यका िरेक िेत्रमा अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूको पिुुँच पुर् याउनु पने बताउुँद ैयस्ता 

काययमा आफ्नो तफय बाि सक्दो सियोग गने 

बताउनु भयो । 

पडरलडित संस्थाले पोिरामा गरेको दुई डदने 

साझेदारी संस्थािरूसुँगको अरतरडक्रयात्मक 

काययक्रममा प्रमुि अडतडथ एिं राडटिय अपाङ्ग 

मिासंि नेपालका अध्यि सुदशयन सुिेदीले 

पडरलडित संस्थाले सञ्चालन गरेका डिडभन्न 

काययक्रमिरूले अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूले 

डशिा तथा रोजगार प्रा्त गनय सकेको बताउुँदै 

यो संस्थाले अझ प्रगडत गनय सफल िोस् भनी 

शुभकामना व्यक्त गनुय भयो । यसै क्रममा उिाँले 

आगामी डदनमा पडरलडित सुँग सिकायय गरी 

काम गनयको लाडग राडटिय अपाङ्ग मिासंि 

नेपाल तयार रिेको पडन बताउनु भयो । उक्त 

दुई डदने अरतरडक्रयात्मक काययक्रमको 

उद्िािनको समापनका क्रममा पडरलडित 

संस्थाका अध्यि डिजयकुमार मानरिरले 

संस्थाले सञ्चालन गरेका काययक्रमको बारेमा 

जानकारी डदुँदै डिडभन्न साझेदारी संस्था, 

सियोगी संस्था र सिभागीिरू सबैलाई 

िरयिाद डदनु भएको डथयो । 

पडरलडितले पोिरामा गरेको उक्त दुई डदन े

अरतरडक्रयात्मक काययक्रममा फेल्म (FELM) 

नेपालका काययक्रम सल्लािकार प्रकाश ढकालले 

र संस्थाको बारेमा पडरलडित संस्थाका काययक्रम 

डनदेशक िेकराज पोिरेल, प्रस्तुडत गनुय भएको 

डथयो । त्यसै गरी राडटिय अपाङ्ग मिासंि 

नेपालका अध्यि सुदशयन सुिेदीले नेपालको 

संडििान २०७२ मा भएका अपाङ्गता भएका 

व्यडक्तिरूका सिाल र अडिकारका बारेमा 

काययपत्र प्रस्तुत गनुय भएको डथयो । त्यस ै गरी 

पडरलडित संस्थासुँग सिकायय गरेर काम गद ै

आएका गोरिा डजल्लाका मनकामना बडिरा 

आिासीय माध्यडमक डिद्यालयका प्राध्यापक 

अडनल िुमागाँई, पाल्पाका सृजनडशल अपाङ्ग 

स्िािलम्बन केरिका अध्यि सरदीप भट्िराई, 

पूिाञ्चल ज्ञानचिु डिद्यालय िरानकी 

प्रिानाध्यापक केशरी थापा, बाँके निजीिन 

केरिको अध्यि डिडनता शमा, प्रगडतशील 

अपाङ्ग संि कैलालीका सडचि िोजबिादुर 

रािल, िौलाडगरी बडिरा डिद्यालयका 

प्रिानाध्यापक के.डि. राना, अपाङ्ग कल्यार् 

संि िाडदङ्गका गुर्राज िडतििा, िाडदङ् 

नेत्रडिन संिका अध्यि अडश्िन लम्साल, 

जनजागृडत उच्च मा.डि. िाडदङ्का डशिक 

डिमल थापा, मैत्री समाज काठमाण्िौका प्रमेरि 

ढकाल, स्िािलम्बन जीिन पद्धडत समाजका 
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अध्यि डितमान छरतपाल, गोरिा नेत्रडिन 

संिका अध्यि पिन कुमार बस्नेत, रे रे 

बाँकेका डिरेरि शाि लगायतका साझेदार संि-

संस्थाका प्रडतडनडििरूले पडरलडित सुँग 

सिकायय गरेर सञ्चालन गडरएका काययक्रमको 

बारेमा बताउनु भएको डथयो । सो दुई डदने 

साझेदार संस्थािरूसुँगको अरतरडक्रयात्मक 

काययक्रमको सञ्चालन पडरलडित संस्थाका 

काययक्रम डनदेशक िेकराज पोिरेलले गनुय 

भएको डथयो भने काययक्रममा ५२ जनाको 

सिभाडगता रिेको डथयो ।        

भवन तिलान्यास कायाक्रम सम्पन्न 

१ मवंिर २०७३, शर्मदला विश्वकमाद,  काठमाण्डौ  

नेपाल अपाङ्ग मानि अडिकार केरिको सूचना 
तथा श्रोत केरि सञ्चालनका लाडग अपाङ्गता 
मैत्री काययलय डशलारयास काययक्रम 
काठमाण्िौको जोरपािी डस्थत नयाँ बस्ती गगन 

नगर चोकमा सम्पन्न गयो । अपाङ्गता मैत्री 
भिन डशलारयास काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग 
मानि अडिकार केरिकी अध्यि तारािदन 
सेिाइले उक्त काययक्रममा सिभागीलाई स्िागत 
गदै यो भिन डनमार् काययमा सबैको साथ र 

नेपाल अपाङ्ग मानि अडिकार केरिको सूचना तथा श्रोत केरि सञ्चालनका लाडग अपाङ्गता मैत्री काययलय डशलारयास गनुयिुुँदै  
मडिला बालबाडलका तथा समाज कल्यार् मरत्रालयका सिसडचि शंकर पाठक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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सियोगको आिश्यक रिेको बताउनु भयो । 
त्यसै क्रममा नेपाल नेत्रडिन संिका डनदेशक 
नरबिादुर डलम्बुले नेपाल अपाङ्ग मानि 
अडिकार केरिले डनमार् गनय लागेको 
अपाङ्गता मैत्री भिन डनमार्को सफलताको 
शुभकामना व्यक्त गदै यो डनमार् काययमा 
आफ्नो संस्थाको तफय बाि सक्दो सियोग गने 
बताउनु भयो ।  

नेपाल अपाङ्ग मानि अडिकार केरिले डनमार् 
गनय लागेको सूचना तथा श्रोत केरि 
सञ्चालनका लाडग अपाङ्गता मैत्री काययलय 
डशलारयास काययक्रमका प्रमुि अडतडथ एिं 
मडिला बालबाडलका तथा समाज कल्यार् 

मरत्रालयका सि-सडचि शंकर पाठकले उक्त 
भिनको डशलारयास गदै यो भिन डनमार् 
काययमा मरत्रालयको तफय बाि सक्दो सियोग 
गने प्रडतबद्धता व्यक्त गनुय भयो । सो 
काययक्रमका डिशेष अडतडथ एिं काठमाण्िौ 
ने.क.पा. एमालेका अध्यि कृटर् राईले नेपाल 
अपाङ्ग मानि अडिकार केरिले सूचना तथा 
श्रोत केरि सञ्चालनका लाडग अपाङ्गता मैत्री 

काययलय डनमार् गनय लागेकोमा िुशी व्यक्त 
गदै यो भिन डनमार् काययमा आफ्नो तफय बाि 
सक्दो सियोग गने बताउनु भयो । त्यसै गरी 
िाइम लाइन डिद्यालयका व्यिस्थापक 
सडमडतका अध्यि तथा समाज सेिी निराज 

नेपाल अपाङ्ग मानि अडिकार केरिको सूचना तथा श्रोत केरि सञ्चालनका लाडग अपाङ्गता मैत्री काययलय डशलारयास 
काययक्रमको एक झलक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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डरजालले यो काययको सफलताको शुभकामना 
व्यक्त गनुय भयो भने नेपाल अपाङ्ग मडिला 
संिकी अध्यि डनमयला डितालले नेपाल अपाङ्ग 
मानि अडिकार केरिले डनमार् गनय लागेको 
सूचना तथा श्रोत केरि सञ्चालनका लाडग 
अपाङ्गता मैत्री काययलय डनमार्को क्रममा 
आफ्नो संस्था माफय त सक्दो सियोग गने 
बताउनु भयो । उक्त काययक्रममा पडरलडित 
संस्थाका डनदेशक िेकराज पोिरेल,  
आइ.एल.का अध्यि गर्ेश के.सी. लगायत 
अपाङ्गताको िेत्रमा काम गने संि संस्था, 
बासुकी नगर डिकास समाज, सुगम नगर 
डिकास समाज र अरय समाजसेिीिरूले यो 
भिन डनमार् कायय सम्पन्न गनयका लाडग सक्दो 
सियोग गने बताउनु भयो । यसै क्रममा नेपाल 
अपाङ्ग मानि अडिकार केरिका मिासडचि 

जगडदशप्रसाद अडिकारीले यो भिन सबै 
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरू मैत्री 
िुने बताउनु भयो । त्यसै गरी गगन नगर 
डिकास समाजका अध्यि गोडिरद प्रसाद 
ढुङ्गेलले आफ्नो िेत्रमा अपाङ्गताको िेत्रमा 
काम गने संस्था आएकोमा िेरै िेरै िरयिाद 
डदुँदै सफल काययको शुभकामना व्यक्त गनुय 
भयो भने उिाँले आफ्नो तफय बाि यो भिन 
डनमार् काययको लाडग सक्दो सियोग गने 
प्रडतबद्धता व्यक्त गनुय भयो । उक्त भिन 
डशलारयास काययक्रमको सञ्चालन नेपाल 
अपाङ्ग मानि अडिकार केरिका मिासडचि 
जगडदशप्रसाद अडिकारीले गनुय भएको डथयो 
भने काययक्रममा अपाङ्गताको िेत्रमा काम गने 
डिडभन्न संि संस्थाका प्रडतडनडििरू तथा समाज 
सेिीिरूको उपडस्थडत रिेको डथयो ।    

२५औ अन्िराातरिय अपाङ्ग तदवस भव्यिाका साथ सम्पन्न 

१८ मवंिर २०७३, शर्मदला विश्वकमाद, काठमाण्डौं  

"िाडसल गरौं डदगो डिकासको १७ लक्ष्य, 
सुडनडश्चत गरौं िामीले चािेको भडिटय" भन्ने मूल 
नाराका साथ यिी मंडसर १८ गते अथात् 
डिसेम्बर ३ ताडरिका डदन २५ औ अरतराडटिय 
अपाङ्ग डदिस भव्यताका साथ काठमाण्िौंमा 
सम्पन्न भयो । यो अरतराडटिय अपाङ्गता डदिस 
मडिला बालबाडलका तथा समाज कल्यार् 
मरत्रालयका सडचि ज्यूको अध्यितामा मूल 
आयोजक सडमडत गठन गरी राडटिय अपाङ्ग 
मिासंि नेपाल र अपाङ्गताको िेत्रमा काम गने 
डिडभन्न संि संस्थािरू, अपाङ्गता भएका 

व्यडक्त, अडभभािक तथा डिडभन्न राडटिय तथा 
अरतराडटिय गैर सरकारी संस्थािरूको 
सिभाडगतामा सम्पन्न भएको डथयो । २५औ 
अरतराडटिय अपाङ्गता डदिसको अिसरमा 
काठमाण्िौंको भृकुिीमण्िपको प्रदशयनीमागयबाि 
डनकाडलएको र् यालीको उद्िािन मडिला 
बालबाडलका तथा समाज कल्यार् मरत्रालयका 
सिसडचि शंकर पाठकले डरबन कािेर 
गनुयभएको डथयो । उद्िािन पश्चात् उक्त 
र् याली पमोदोदयमोि, पुतलीसिक, काठमाण्िौं 
मोिेल अस्पताल, प्रदशयनी मागय िुुँदै पुनिः 
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भृकुिीमण्िपमा आएर मूल समारोि काययक्रममा 
पडरर्त भएको डथयो । उक्त मूल समारोि 
काययक्रमको उद्िािन काययक्रमका प्रमुि अडतडथ 
एिं स्िास््य मरत्री गगन थापाले पानसमा दीप 
प्रज्िलन गरी गनुय भएको डथयो । सो काययक्रममा 
मडिला बालबाडलका तथा समाज कल्यार् 
मरत्रालयका उपसडचि भरत शमाले सबैलाई 
स्िागत गदै मडिला बालबाडलका तथा समाज 
कल्यार् मरत्रालयका सडचि डिटर्ु लम्साल, 

प्रिानमरत्री पुटपकमल दािाल र राटिपडत 
डिद्यादेिी भण्िारीले २५औ अरतराडटिय 
अपाङ्गता डदिसका अिसरमा पठाउनु भएको 
शुभकामना सरदेश पढेर सुनाउनु भएको डथयो । 
उक्त मूल समारोि काययक्रममा अरतराडटिय गैर 
सरकारी संस्थािरूको अपाङ्गता कायय समूि 
सञ्जालका संयोजक शौरभ शमाले अपाङ्गता 
भएका व्यडक्तिरूको पुनस्थापनाका लाडग डिडभन्न 
पडरयोजना माफय त काम गदै आएको र आगामी 
डदनमा पडन यस्ता काययक्रमलाई डनररतरता डदने 
बताउुँदै नेपाल सरकारले उनीिरूको सेिा 
सुडििाको लाडग काम गदै जानुपने कुरामा जोि 
डदनु भयो । त्यसै गरी स्िास््य डिभाग कुटठ रोग 
डनयरत्रर् मिाशािाका उप स्िास््य प्रशासक 
िा. माििप्रसाद लम्सालले राज्यका िरेक 
डनकायिरू अपाङ्गता मैत्री बनाइनु पन े र 
उनीिरूको स्िास््य उपचारको लाडग आफ्नो 
तफय बाि सक्दो सियोग गने बताउनु भयो ।  
उक्त काययक्रममा मडिला बालबाडलका तथा 

समाचाि क्षिक्षिि 

२५ औ अरतराडटिय अपाङ्गता डदिसको अिसरमा काठमाण्िौंमा डनकाडलएको र् यालीको एक झलक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 

२५औं अरतराडटिय अपाङ्गता डदिसको अिसरमा काठमाण्िौंमा डनकाडलएको र् यालीको उद्िािन गनुयिुुँदै मडिला 
बालबाडलका तथा समाज कल्यार् मरत्रालयका सिसडचि शंकर पाठक ।  तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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समाज कल्यार् मरत्रालयका सिसडचि शंकर 
पाठकले मरत्रालयले अपाङ्गताको िेत्रमा काम 
गने डिडभन्न संि संस्थािरूसुँग सिकायय गरेर 
काम गदै आएको बताउनु भयो । यसका साथै 
अपाङ्गताको िेत्रमा काम गने गनयका लाडग 
अथय मरत्रालय तथा योजना आयोग सुँग बजेि 
िृडद्ध गनयका लाडग पिल गडररिेको बताउनु 

भयो । त्यस ै गरी नेपाली काँग्रेसकी सांसद 
उशा गुरुङ्गले नेपालको संडििान २०७२ मा 
समािेश गडरएका अपाङ्गताका सिालिरू 
कायारियन गनय आफ्नो पािी र व्यडक्तगत 
रूपमा सियोग गनय तयार रिेको बताउनु भयो 
। २५ औ अरतराडटिय अपाङ्ग डदिसका 
अिसरमा आयोजना गडरएको काययक्रममा 
राडटिय अपाङ्ग मिासंि नेपालका अध्यि 
सुदशयन सुिेदीले सन् २०१७ र १८ लाई 
अपाङ्ग िषय िोषर्ा गरी ग्रामीर् स्तरमा रिेका 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूलाई राज्यले 
उपलब्ि गराएका सेिा सुडििाको बारेमा 
जानकारी गराउने, अडत अशक्त अपाङ्गता 

भएका व्यडक्तिरूको जीिन यापनको लाडग 
जीिन यापन गनय पुग्ने गरी सरकारी स्तरबाि 
सामाडजक सुरिा भिा उपलब्ि गराउने 
व्यिस्था गने बताउनु भयो । उक्त काययक्रममा 
प्रमुि अडतडथ एिं स्िास््य मरत्री गगन थापाले 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको स्िास््य 
उपचारको लाडग, संडििानमा भएका 

अपाङ्गताका सिाल कायारियनका लाडग, 
अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरूको राडटिय नीडत 
कायारियन लगायतका काययमा आफ्नो तफय बाि 
सक्दो सियोग गने प्रडतबद्धता व्यक्त गनुय भयो 
। 
२५ औ अरतराडटिय अपाङ्गता डदिसको 
अिसरमा गडरएको र् याली तथा मूल समारोि 
काययक्रममा अपाङ्गता भएका व्यडक्तिरू, 
अडभभािक, अपाङ्गताको िेत्रमा काम गने 
डिडभन्न संि संस्थाका प्रडतडनडििरू, राडटिय 
तथा अरतराडटिय गैरसरकारी संि 
संस्थािरूको उपडस्थडत रिेको डथयो ।      

समाचाि क्षिक्षिि 

२५ औ अरतराडटिय अपाङ्ग डदिसको अिसरमा काठमाण्िौंमा गडरएको मूल समारोि काययक्रमको एक झलक । तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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