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पाठक पत्र

समयमै पढ्न पाइयोस्
िम्पािक ज्यू नमस्कार
म अपाङ्ग आर्ाज मासिक पसिकाको सनयसमत
पाठक हुँ । मैले सर्गत ३ र्षव िेसख यो पसिका पढ्िै
आएको छु । तर के ही मसहना यता अपाङ्ग आर्ाज
मासिक पसिका िमयमा नै प्राप्त हन िके को छैन ।
दकन होला ? जिले गिाव अपाङ्ग
आर्ाज मासिक पसिकाका िामग्री
िमयमा नै अध्ययन गनव नपाउुँ िा
ज्यािै खल्लो लासगरहेको छ । यो
पसिका
अपाङ्गता
भएका
व्यसक्तहरूका
कथा–व्यथा
कसर्ता, सर्चार तथा सर्सभन्न
सजल्लामा भएका अपाङ्गता
िम्बन्धी
गसतसर्सधहरू
िमार्ेश हने हुँिा यो पसिका
िमयमा नै पढ्न मन लाग्छ
। त्यिैले अबका दिन िेसख
यो पसिका िमयमा नै
प्रकासशत गनवको लासग
अनुरोध गिवछु ।

सबै ठाउुँमा पग्ु न आवश्यक छ
अपाङ्ग आर्ाज पररर्ारमा मेरो नमस्कार छ ।
म यो अपाङ्ग आर्ाज मासिक पसिकाको
सनयसमत पाठक हुँ । आजकाल त यो पसिकामा
अपाङ्गता भएका व्यसक्तहरूका सर्षय
बस्तुहरूलाई िमार्ेश गरे र हाम्रो िमाजमा
घटेका सर्सभन्न घटनाहरूलाई िमार्ेश गरे र
नाटकहरू पसन लेखेको पाए । िाथै
आगामी
दिनहरूमा
यो
पसिकाले सनरन्तरता पाउनको
िाथै िेशका सर्सभन्न क्षेिहरूमा
पसन िहज रूपमा उपलब्ध भएमा
िबैले अपाङ्गताको अर्स्था,
अपाङ्गता भएका व्यसक्तहरूले प्राप्त
गने िेर्ा िुसर्धा तथा असधकारको
बारे मा जानकारी पाउने छन् । त्यिैले
अबका दिनमा यो पसिकालाई नेपालका
िबै ठाउुँ हरूमा पुयावउनको लासग िहयोग
गररदिनु होला ।

मनु काकी, पर्वत

मनोज शाक्य, भक्तपुर

चेिना जगाउन सहयोग गरेको छ
सघं र्ाको कथा पतन समावेश गररयोस्
आिरणीय िम्पािक ज्यू, नमस्कार ।
म अपाङ्ग आर्ाज पसिकाको सनयसमत पाठक तथा
शुभसचन्तक पसन भएकोले िके िम्म यो पसिका
पढ्न छु टाउुँ दिन । पसछल्लो के ही िमय यता
अपाङ्गता भएका व्यसक्तहरूका लासग राज्यले
प्रिान गरे का िेर्ा िुसर्धाका बारे मा जानकारी दिनु
भएको छ । त्यो ज्यािै िराहनीय छ । के ही िमय
यता अपाङ्गता भएका व्यसक्तहरूका िंघषवहरु
िमार्ेश नभए जस्तो लाग्यो । त्यिैले अबका
दिनमा िंघषवशील अपाङ्गता भएका व्यसक्तहरूका
जीर्न कहानी पसन िमार्ेश गनवको लासग अनुरोध
गिवछु।

सर्क्रम गैरे, कास्की

आिरणीय िम्पािक ज्यू, नमस्कार । म अपाङ्ग
आर्ाज पसिकाको सनयसमत पाठक हुँ । यि
पसिका र रे सियो कायवक्रम मार्व त अपाङ्गहरूको
हक सहतका बारे मा बढी जोि दिएको पाइयो र
यिले गिाव अपाङ्गहरूको हक सहतमा सर्काि
भएको पसन प्रत्यक्ष रूपमा िेख्न र िुन्नमा आएको
छ । के ही थाहा नभएर सर्चसलत भएकाहरूलाई
के ही मािामा भए पसन हक असधकार के हो भन्ने
कु रा थाहा पाउने आधार बनेको छ । सनिःशुल्क
सशक्षाका कु रा िेसख सलएर हरे क क्षेिमा यहाुँहरुले
पुरयाएको योगिानको किर नगरररहन िसक्िन ।
यि पसिका सनरन्तर आइरहोि् यही शुभकामना
िाथै नयाुँ र्षवको पसन शुभकामना ।

बसर् थापा, रामेछाप

सम्पादकीय

अपाङ्गिा भएका व्यतिहरूका लातग आवश्यक सहयोगी सामाग्री

तव

भिन्न प्रकारका अपाङ्गता
िएका व्यभिहरू मध्ये के ही
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई सहयोगी
सामाग्रीको आवश्यक हुने गर्दछ । ह्वीलभिएर,
वैशाखी, सेतो छडी, श्रवण यन्र, भवशेष
प्रकारको जत्तु ा, क्रिेस, कृभतम हात खट्टाहरू
लगायतका सामाग्रीहरू भवभिन्न प्रकारका
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूले प्रयोग गने
सहायक सामाग्रीहरू हुन । यस्ता
सामाग्रीहरूको सहयोगमा सहायक सामाग्री
प्रयोग गने अपाङ्गता िएका व्यभिहरूले
आफ्ना र्ैभनक कायदहरू सम्पन्न गने गनदु हुन्छ ।
यस्ता सामाग्रीहरूको सहयोगमा उनीहरूले
आफ्ना कायदहरू सम्पन्न गनद सक्षम हुन्छन् । तर
हाम्रो समाजमा रहेका अभिकाांश अपाङ्गता
िएका व्यभिहरूले आफूलाई उपयि
ु हुने
सहायक सामाग्रीहरूको सहज रूपमा उपिोग
गनद नपाएको गनु ासो गनदु हुन्छ । नेपाल सरकार
मभहला बालबाभलका तथा समाज कल्याण
मन्रालयले पभन अपाङ्गताको क्षेरमा काम गने
भवभिन्न सांघ सांस्था माफद त आवश्यक सहायक
सामाग्री भवतरण गने कायद गर्ै आएको छ ।
त्यसै गरी राभरिय अपाङ्ग पनु स्थादपना के न्र
अनामनगरले पभन ह्वीलभिएर प्रयोग गने
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई ह्वीलभिएर

भवतरण गने, नेपाल नेरभहन सघां ले दृभिभवभहन
व्यभिहरूको लाभग सेतो छडी उपलब्ि गराउने
र अन्य सघां सस्ां थाहरूले पभन भवभिन्न प्रकारका
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई सहायक
सामाग्री भवतरण गर्ै आएको छ । नेपाल
सरकार मभहला बालबाभलका तथा समाज
कल्याण मन्रालयले पभन सहायक सामाग्री
आवश्यक हुने अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूलाई भनिःशल्ु क रूपमा भवतरण गर्ै
आएको छ । सो मन्रालयले पााँिवटा भवकास
क्षेर माफद त भवभिन्न प्रकारका सहायक
सामाग्रीहरू भवतरण गर्ै आएको छ । जस्तै
पवू ादञ्िलमा भस.भव.आर. भवराटनगर,
मध्यमाञ्िलमा राभरिय अपाङ्ग कोष,
पभिमाञ्िलमा भग्रनपािर अस्पताल,
सर्ु रु पभिमाञ्िलमा एल.एन.डब्ल.ु ए. िन्ने
सस्ां था माफद त सहायक सामाग्रीहरू उत्पार्न
गरे र भनिःशल्ु क रूपमा भवतरण गर्ै आएको छ ।
यसरी सहायक सामाग्री भवतरण गर्ाद सहायक
सामाग्री आवश्यक हुने अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूले आफ्नो भजल्लामा काम गने
अपाङ्गता सम्बन्िी सांस्थासाँग समन्वय गरे र
यस्ता सामाग्रीको उपयोग गनदु तफद लाग्नु पर्दछ ।
त्यसै गरी सहायक सामाग्री भवतरण गने
भनकायहरूले पभन सबै ठाउाँमा अपाङ्गता
िएका व्यभिहरूको पहुिाँ मा सहायक सामाग्री
उपलब्ि गराउन जरुरी छ ।

DHRC भवन उद्घाटन

अपाङ्गिा मैत्री सच
ू ना िथा श्रोि के न्द्रको भवन उद्घाटन

ने

पाल अपाङ्ग अभिकार के न्र
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको
हक भहत, मानव अभिकार सरां क्षण प्रवर्द्दन गने
एक गैर सरकारी सस्ां था हो । यो सस्ां था भव. स.ां
२०५६ सालमा अपाङ्गता िएका यवु ाहरूको
सभक्रयतामा काठमाण्डौंमा स्थाभपत गररएको हो ।
सस्ां थाले स्थापना कालर्ेभख सिू ना, सञ्िार,

मानव अभिकार सिेतना, वकालत, पैरवी,
भनिःशल्ु क काननु ी सहायता प्रर्ान गने लगायतका
कायदहरू गर्ै आएको छ । भवगतका भर्नहरू
काठमाण्डौंका भवभिन्न स्थानहरूमा घर िाडामा
भलएर कायादलय सञ्िालन गर्ै आएको यो
सस्ां थाले यही माघ २६ गते काठमाण्डौंको नयााँ
बस्ती जोरपाटीको गगन नगरमा आफ्नै
अपाङ्गता मैरी सिू ना तथा स्रोत के न्रको िवन
भनमादण कायद सम्पन्न गरी वररष्ठ समाज सेवी एवां

नेपाल अपाङ्ग अडिकार केरिको अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा स्रोत केरिको भवन उद्घाटन गननय हनुँदै वडरष्ठ समाज
सेवी एवं वडरष्ठ कलाकार द्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हडरवंश आचायय । तडस्वर : प्रडतक कमाचायय
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िक्िो िहयोग गने छौ
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिले अपाङ्गता
मैत्री सूचना तथा श्रोत केरिको भवन बनाएर
समाज सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूणय काम गननय भएको
छ । यस काययमा हामी स्थानीय संघ संस्था तथा

स्थानीय

बाडसरदाहरुको

तफयबाट

पडन

सक्दो

सहयोग गने छौ । हाम्रो समाजमा रहेका डवडभन्न
प्रकारका

कडपलमननी उप्रेती, अध्यक्ष,

अपाङ्गता

अडिकार सनडनडचचत

सनगम नगर डवकास समाज

भएका

व्यडक्तहरुको

हक

गनयका लाडग हामीले पडन

सक्दो सहयोग गने छौ । आगामी डदनमा पडन
हामी तपाईहरुको साथमा रहने छौ । यो कायालय

वररष्ठ कलाकार द्वय मर्नकृ रण श्रेष्ठ र हररवश
ां
आिादयद्वारा समद्घु ाटन कायदक्रम सम्पन्न गरे को
छ । काठमाण्डौंको भमरपाकद र्ेभख कररब ३

भवन बनाउनन भएकोमा यहाँहरु सबैको प्रगडतको
कामना गदयछन ।

उत्तर उत्तर प्रगसतको हार्िवक मंगलमय शुभकामना
आज यो नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिले
आफ्नै अपाङ्गता मैत्री संरचना सडहतको सूचना तथा
श्रोत केरिको स्थापना गरेको छ । उक्त काययको
लाडग म नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिलाई
डवशेष िरयवाद र बिाई डदन चाहरछन । यो संस्थाले
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको हक डहत र
अडिकारको लाडग वकालत गने, जनचेतना जगाउने
काम पडन गरेको छ । यस्ता डवडभन्न कामहरुले सम्पूणय
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग काम गरेको छ
। आज यो भवनको उद्घाटन नेपालका प्रख्यात
कलाकार तथा समाज सेवी द्धोय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र
हडरवंश आचाययबाट भएको छ । आगामी डदनहरुमा
पडन नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकारको हरेक काययमा
सक्दो सहयोग गने नै छौ । यो संस्था लगाएत सम्पूणय
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको अझ उत्तर उत्तर
प्रगडतको हाडदयक मंगलमय शनभकामना व्यक्त गनय
चाहरछन ।

भवानी

खरेल, अध्यक्ष,

मानव अडिकार प्रडतष्ठान

भकलोभमटर अथादत् २५ सय भमटर बागमती
खेलाको भकनारा हुर्ाँ ै जोरपाटी भस्थत गोठाटार
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जाने पल
ु बाट २ सय भमटर पर र्ेब्रे
साइडबाट थोरै अगाभड
अपाङ्गता मैिी िंरचना बनाउने तर्व लासग परे का छौ
जोरपाटीको नयााँ बस्ती
आज नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिले आफ्नै अपाङ्गता मैत्री
भवन बनाएको छ । यो ज्यादै खनशीको कुरा हो । हामीले पडन डवडभन्न
भस्थत गगननगर िोकमा
समयमा पडन नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिसुँग डमलेर डवडभन्न
नेपाल अपाङ्ग मानव
कामहरुमा सहकायय गरेर काम गरेका छौ । हामीले हाम्रो संस्थामा पडन
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको सहभाडगताको लाडग पडन काम गने छौ
अभिकार के न्रको आफ्नै
। अब हामीले डवडभन्न स्थानमा अपाङ्गता मैत्री संरचना बनाउने तफय
अपाङ्गता मैरी सिू ना
लाडग परेका छौ र अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग हामीले
तथा स्रोत के न्रको िवन आवचयक परेको खण्िमा सक्दो सहयोग गने छौ । यसका साथै यो
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिलाई यो अपाङ्गता मैत्री सूचना
भनमादण िएको छ । उि तथा श्रोत केरिको भवन डनमाण गरेकोमा िेरै िेरै बिाई डददै अझ सबै
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुलाई समावेश गरेर यो केरिले
काम गनय सकोस् भन्ने शनभकामना डदन चाहरछन ।

उत्तम पनिाशैनी, महासडचव,
मानव अडिकार तथा शाडरत समाज

अपाङ्गता मैरी सिू ना तथा स्रोत के न्रको िवन
वररष्ठ समाज सेवी एवां वररष्ठ कलाकार द्वय
मर्नकृ रण श्रेष्ठ र हररवांश आिायदले सयां ि
ु
रूपमा ररबन काटेर समद्घु ाटन गनदु ियो ।
६६

भव. स.ां २०५६ सालमा काठमाण्डौंमा
स्थापना िएको नेपाल अपाङ्ग मानव अभिकार
के न्रले भवभिन्न प्रकारका अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूको हक भहत र अभिकारको लाभग
काम गर्ै आएको छ । यो सस्ां थाले अपाङ्गता
िएका व्यभिहरूको लाभग भनिःशल्ु क काननु ी
सेवा प्रर्ान गनक
दु ो साथै अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूका भवभिन्न सवालका भवषयमा
माभसक रूपमा अपाङ्ग आवाज माभसक
पभरका प्रकाशन गनक
दु ो साथै साप्ताभहक रे भडयो
कायदक्रम प्रसारण गने कामलाई पभन भनरन्तरता
भर्ाँर्ै आएको छ । स्थापना काल र्ेभख िाडामा
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कायादलय सञ्िालन गर्ै आएको नेपाल
अपाङ्ग मानव अभिकार के न्रले गत मभां सर १
गते काठमाण्डौंको जोरपाटीको नयााँ बस्ती भस्थत
गगननगर िोकमा मभहला बालबाभलका तथा
समाज कल्याण मन्रालयका सह–सभिव शक
ां र
पाठकले उि अपाङ्गता मैरी सिू ना तथा स्रोत
के न्रको िवनको भशलान्यास गनदु िएको भथयो ।
नेपाल अपाङ्ग मानव अभिकार के न्रको आफ्नै
अपाङ्गता मैरी सिू ना तथा स्रोत के न्रको िवन
उद्घाटन कायदक्रममा नेपालका वररष्ठ समाज सेवी

एवां वररष्ठ कलाकार द्वय मर्नकृ रण श्रेष्ठ र हररवांश
आिायद प्रमख
ु अभतभथ हुनु हुन््यो । उहााँहरूले
उि िवन उद्घाटन कायदक्रममा शिु कामना
मन्तव्य प्रस्ततु गने क्रममा अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूलाई अपाङ्गताको आिारमा हेला,
घृणा गनद नहुन,े भवभिन्न अवसरबाट वभञ्ित गनद
नहुने तथा उनीहरूलाई समाजमा नकारात्मक
सन्र्ेश प्रवाह हुने गरी हास्य पारको रूपमा
प्रस्ततु गनद नहुने बताउाँर्ै शिु कामना मन्तव्य
भर्नक
ु ो साथै आफूहरूले अभहले सम्म समाजमा

नेपाल अपाङ्ग अडिकार केरिको अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा स्रोत केरिको भवन उद्घाटन गननय हनुँदै वडरष्ठ समाज सेवी
एवं वडरष्ठ कलाकार द्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हडरवंश आचायय । तडस्वर : प्रडतक कमाचायय
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नेपाल अपाङ्ग अडिकार केरिको अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा स्रोत केरिको नवडनडमयत भवन । तडस्वर : शडमयला डवचवकमा

अपाङ्गता िएका व्यभिहरू प्रभत सकारात्मक
अपाङ्गताको क्षेिमा काम गनवको लासग प्रेरणा
सन्र्ेश भर्ने खालका कायदक्रमहरू प्रस्ततु
समलोि
गरे को र आगामी भर्नमा पभन यस्ता
म सवय प्रथम त नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार
केरिलाई ह्दय देडख नै िेरै िेरै िरयवाद तथा
कायदहरूमा सिै ाँ अगाभड बढ्ने बताउनु
बिाई डदन चाहरछन । आज यो केरिले अपाङ्गता
िएको भथयो । यसै क्रममा मभहला
भएका व्यडक्तहरुलाई सूचना प्रवाह गने उदेचयले
आफ्नै अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरिको
डनमाण गरेको छ । हामीले अपाङ्गता भएका
व्यडक्तहरु प्रडत संवेदनडशल हननको लाडग सभ्य
भाषाको प्रयोग गननय पदयछ । त्यसै डवडभन्न संघ
संस्थाहरुको नामाकारण गदा पडन सभ्य भाषाको
प्रयोग गनय जरुरी छ । नेपाल अपाङ्ग मानव
अडिकार केरिले जनन प्रगती देखाएको छ । यस
कायय प्रडत खनशी व्यक्त गनय चाहरछन । यो स्रोत
केरिको उत्तर उत्तर प्रगतीको कामना गदै सबैले
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिको काममा
सक्दो सहयोग गरौं । यो संस्थाले आगामी डदनमा
पडन अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गनयको लाडग प्रेरणा
डमलोस िरयवाद ।
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हामी आफ्नो िंस्थागत रुपमा िक्िो िहयोग गने छौ
हाम्रो समाजमा राजनीडतक डहसावले िेरै सकारात्मक
पडरवतयनहरु आइ सकेका छन् । नेपालले मानव
अडिकारका िेरै महारिीहरुमा पडन हस्ताक्षर गडर सकेको
छ । अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको अडिकार सम्बरिी
महासडरिमा पडन हस्ताक्षर गडर सकेको छ । तर
काययरवयनको अवस्था भने सोचे जस्तो भएको पाइदैन ।
अडहले नेपालमा मानव अडिकार तथा अपाङ्गता मैत्री
वातावरण छ की छैन वा त्यसको लाडग के गननय पदयछ
भन्ने डवषयमा हामी सबै एक जनट भएर लाग्नन पदयछ ।
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिले आज अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरुको हक डहत र अडिकारको पक्षमा सिै
वकालत गदै आएको छ भने सबै प्रकारका अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरुले सहज रुपमा सूचना प्राप्त गनय सकुन
भनेर अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरिको स्थापना
गरेको छ । यो काम ज्यादै उदारहडणय काम हो । यो
कामले सबैलाई प्रेरणा डमल्ने छ । हामीले डवडभन्न समयमा
पूणय रुपमा सबै डनकायका संरचनाहरु अपाङ्गता मैत्री
हनन भनेर आवाज उठाई रहेका छौ तर पडन त्यो पूणय
रुपमा अपाङ्गता मैत्री बन्न सकेका छैनन । यो काययमा
पडन हामी आफ्नो संस्थागत रुपमा सक्दो सहयोग गने
छौ । यो सूचना केरि बनाउन सहयोग गननय हनने सबैलाई
िेरै िेरै बिाई तथा िरयवाद डदन चाहरछन ।

बालबाभलका तथा समाज कल्याण
मन्रालयका उपसभिव डोरे न्र भनरौलाले
मभहला मन्रालयले अभहले सम्म अपाङ्गताको
क्षेरमा काम गने भवभिन्न सघां सस्ां थाहरूको
सहकायदमा काम गर्ै आएको बताउाँर्ै यो िवन
भनमादण िएकोमा शिु कामना पभन व्यि गनदु
ियो ।
मभहला बालबाभलका तथा समाज कल्याण
मन्रालयका सह–सभिव शक
ां र पाठकले

कृष्ण गौतम्, उपाध्यक्ष,
गैर सरकारी संस्था महासंघ

भशलान्यास गनदु िए
पिात् भनमादण गररएको
नेपाल अपाङ्ग मानव
अभिकारको आफ्नै अपाङ्गता
मैरी सिू ना तथा स्रोत के न्रको
िवन उद्घाटन कायदक्रममा यो िवन
भनमादणका क्रममा आभथदक तथा
भवभिन्न रूपले सहयोग गनदु हुने समाज सेवी,
सञ्िारकमीहरू इमेज च्यानलका प्रतीक
लाभमछाने र नेपाल टेभलभिजनकी समािार
सम्पार्क तथा परकार महासघां नेपालकी
उपाध्यक्ष अभनता भवन्र्ु तथा नेपाल अपाङ्ग
मानव अभिकार के न्रद्वारा भनभमदत यो िवन
भनमादण गनद सहयोग पयु ादउनु हुने अपाङ्गताको
क्षेरमा काम गने तथा अन्य सघां सस्ां थाहरूलाई
सम्मान पभन गररएको भथयो । काठमाण्डौंको
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नेपाल अपाङ्ग मानर् असधकार के न्र पररर्ारलाई सर्शेष धन्यर्ाि
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिलाई म मेरो व्यडक्तगत तथा संस्थागत
रुपमा यो सूचना केरिको डनमाण गननय भएकोमा डवशेष िरयवाद तथा बिाई
डदन चाहरछन । हामीले पडन देशका सबै डनकायहरु अपाङ्गता मैत्री,
बालमैत्री, मडहला मैत्री संरचना हननन पने भनेर वकालत गडर रहेका छौ ।
तर त्यो अडहले सम्म अपाङ्गता मैत्री हनन सकेको छैन । डस.डव.एम.ले
डवडभन्न सरोकारवाला डनकायका मरत्रालयका व्यडक्तहरुलाई समावेश गरेर

प्रकाश वाग्ले, राडष्िय

अपाङ्गता मैत्री संरचना डनमाणको लाडग ताडलम पडन डदयौ । तर त्यो

डनदेशक, डस.डव.एम.

त्यडत पूणय रुपमा अपाङ्गता मैत्री बन्न सकेका छैनन् । हामीले अपाङ्गता
मैत्री संरचना डनमाणको लाडग नमूनाको रुपमा काम गनय जरुरी छ ।

जोरपाटी भस्थत नयााँ
बस्ती गगननगर िोकमा
भनमादण गररएको नेपाल
अपाङ्ग
मानव
अभिकार
के न्रको
अपाङ्गता मैरी सिू ना

हामीले अपाङ्गता मैत्री संरचनाको लाडग यातायात तथा आफ्ना कामहरु
सबै अपाङ्गता मैत्री बनाउन जरुरी छ । डवकासको प्रडतफल अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरुले कसरी डलरछन् भन्ने कुरामा ध्यान डदन जरुरी छ । यो
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिले डनमाण गरेको यो अपाङ्गता मैत्री
सूचना केरिले अरय संघ संस्थाहरुको पडन ध्यानकाषयण हनने छ । यो एक
उदारहडणय काम हनने छ । नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिको अझ
उत्तर उत्तर प्रगडतको शनभकामना व्यक्त गनय चाहरछन र नेपाल अपाङ्ग
मानव अडिकार केरि पडरवारलाई डवशेष िरयवाद डदन चाहरछन ।

नेपाल अपाङ्ग अडिकार केरिको अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा स्रोत केरिको भवन उद्घाटन काययक्रमको एक झलक । तडस्वर : गणेश सनवद
े ी
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तथा स्रोत के न्रको एउटा बैठक
कक्ष सभहत ५ वटा कोठाको
अपाङ्गता मैिी िूचना तथा श्रोत के न्र भर्न सनमावण गरे कोमा
बधाई छ
िक
ू म्प प्रभतरोिात्मक िवन
भनमादण गररएको छ । जहााँ आज मलाई नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि ले सम्माडनत
गरेको छ । त्यसको लाडग म ज्यादै खनशी छन । यो सम्मानले मलाई
सबै कोठाहरूमा सहज हौसला तथा प्रोत्साहन पडन डमलेको छ । साथै अबका डदनमा
रूपमा ह्वीलभिएर जान सक्ने अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरु प्रडत मेरो डजम्मेवारी पडन थडपएको छ
। मैले िेरै पडहला देडख नै सहकायय गरेर काम गदै आएको डथए र
बनाइएको छ िने अपाङ्गता आज नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि को आफ्नै अपाङ्गता
मैरी २ कोठे शौिालयको मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि भवनको डनमाण भएर उद्घाटन
भएको छ यो काययले अत्यरतै खनशी लागेको छ । साथै नेपाल
पभन भनमादण गररएको छ । अपाङ्ग मानव अडिकार करिले अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुलाई
नेपाल अपाङ्ग मानव चेतना जगाउने, समाजमा पडन चेतना फैलाउने, सकारात्मक
सरदेश डदने, उनीहरुका हक अडिकार लगाएतका कामको लाडग
अभिकार के न्रले सस्ां थाको अगाडि बढ्नन भएको छ । आगामी डदनमा पडन उहाँहरुको
िौभतक भवकासका लाभग सडक्रएता यसरी नै बढ्दै जावस् म शनभकामना र बिाई डदन
चाहरछन । म पडन आफ्नो संस्थागत रुपम नेपाल अपाङ्ग मानव
आफ्नै अपाङ्गता मैरी अडिकार केरि सुँग सुँगै रहेर अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको हक
सिू ना तथा स्रोत के न्रको डहत र अडिकारको काययमा सहकायय गदै आएको छन । आगामी
डदनमा पडन म अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग काम गने छन
भनमादण गरे को हो । आगामी । अडहले डवडभन्न सञ्चार माध्यमहरुमा अपाङ्गता भएका
भर्नमा यो िवनमा भवभिन्न व्यडक्तहरुलाई डहनताबोि हनने शब्द प्रयोग गने गरेको पाइएको
कारण हामीले अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरु प्रडत यस्ता नकारात्मक
शब्दहरु प्रयोग गनय नहनने भनेर एक डनदेडशका पडन तयार गरेका
छौ । हामीहरुले अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरु प्रडत सकारात्मक
सरदेश डदने गरी काम गननय पदयछ । यो संस्थाको प्रगडतको
शनभकामना व्यक्त गदयछन ।

अडनता डवरदन, सञ्चारकमी
तथा उपाध्यक्ष, नेपाल
पत्रकार महासंघ

प्रकारका अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई
सहज हुने गरी ताभलम हलको भनमादण गने पभन
नेपाल अपाङ्ग मानव अभिकार के न्रको
योजना रहेको छ । नेपाल अपाङ्ग मानव
अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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अभिकार के न्रले अपाङ्गता
िएका
व्यभिहरूका
र्े रर नेपालमा अपाङ्गताको क्षेिमा काम गनव धेरै उत्िासहत छौ
सवाललाई सम्बभन्ित नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि ले अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा
भनकाय सम्म पयु ादउनको श्रोत केरि को भवन डनमाण गरेको छ । मलाई ज्यादै खनशी लागेको छ
। नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि को स्थाडनय स्रोत सािनलाई
लाभग अपाङ्ग आवाज पडरचालन गडर अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि को भवन
रे भडयो कायदक्रम र माभसक डनमाण गरेको छ यो एक सनवयण अवसर पडन हो अपाङ्गता जगतको
डवकासको लाडग । यूके एि् डि.डि.डप. अथात डिसेडवडलडट िेब्लप्मेरट
पभरका माफद त पभन काम पाटयनरले नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि सुँग डवगत १२ वषय
गर्ै आएको छ । यभत मार देडख सहकायय गरेर काम गनय पाएकोमा म िेरै खनशी छन । यो १२ वषयमा
हामीले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग िेरै महत्वपूणय
निएर भवभिन्न समयमा कामहरु गरेका छौ । यसको उदारहणका रुपमा िेरै कानूनी
भवभिन्न प्रकारका सन्र्ेश वकालतको काम भएका छन् । साथै आय आजयनका कामहरु पडन
गरेका छौ । पडछल्ला केही समयमा हामीले नेपालमा अपाङ्गता भएका
मल
ू क रे भडयो भजङ्गल व्यडक्तहरुको आडथयक शसडक्तकरणका कामहरु गरेका छौ जसको
भनमादण गरर प्रसारण गने, कारण उहाँहरुको आडथयक अवस्थामा सहयोग भएको छ । हामी
उनीहरुको आडथयक अवस्था उकास्नको लाडग फेरी नेपालमा
भवभिन्न िेतना मल
ू क अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गनय िेरै उत्साडहत छौ । नेपाल अपाङ्ग
मानव अडिकार केरि ले

अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि को

भवन डनमाण गरेकोमा डि.डि.डप. यूके ज्यादै हडषयत भएको छ । म पननः
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि लाई बिाई डदन चाहरछन ।

म्यागी ओवेन,
फरिरेडजङ्ग अडफसर, डि.डि.पी. यनके

टेभलशृङ्खलाहरू भनमादण गरे र टेभलभिजन
माफद त प्रसारण गने काम पभन गर्ै
१२१२

आएको छ । यो आज आफ्नै
अपाङ्गता मैरी िवन भनमादण गरे र अपाङ्गता
क्षेरमा काम गने सहज वातावरणको भनमादण
गरे को छ । नेपाल अपाङ्ग मानव अभिकार
के न्रले सस्ां था स्थापना काल र्ेभख सिू ना
सञ्िार, मानव अभिकार सिेतना, वकालत
पैरवी, काननु ी सहायता, सामाभजक सरोकारका
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मन्िालय अपाङ्गता क्षेिमा काम गनव िधै तत्पर
रहेको छ

िोरेरि डनरौला, उपसडचव, मडहला
बालबाडलका तथा समाज कल्याण
मरत्रालय

यो उिाहरसणय कामको लासग नेपाल अपाङ्ग
मानर् असधकार के न्र लाई धन्यर्ाि
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि ले
अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि
डनमाणको लाडग डछटो नै डशल्यास गननय भयो
र डछट्टै नै यो भवन डनमाण पडन गननय भयो
यसका साथै यो भवनको उद्घाटन पडन गननय
भयो । नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि
को यो ज्यादै महत्वपूणय काम हो । यस्तो
प्रडवडिबाट काम गदा कस्तो हनरछ भन्ने
उदाहरण पडन देखाउनन भयो । यो कामले
अबका डदनमा अरय संघ संस्थाहरुले पडन
यो प्रडवडि अपनायो भने काम चािो पडन हनने
खचय पडन कम हनने र भूकम्प प्रडतरोिात्मक
पडन हनने हनरछ ।
यस्तो डकडसमको भवन
बनाएर यो उदाहरण काम गननय भएकोमा
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि लाई
िरयवाद डदन चाहरछन । नेपाल अपाङ्ग
मानव अडिकारको संरक्षण र अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरुको अडिकार प्रवियन गने
काममा तपाईहरु डनररतर लाडग रहनन होस्
भन्ने शनभकामना व्यक्त गनय चाहरछन
र
संस्थाको उत्तर उत्तर प्रगतीको कामना
गदयछन ।

नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिले आज
आफ्नै अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि
को भवन डनमाण गरेर एक उदारहडणय काम
गरेको छ । यस काययलाई अपाङ्गताको क्षेत्रमा
काम गने अरय डवडभन्न संघ संस्थाहरुले पडन
अपनाउन जरुरी देडखरछ । यो सनरुवात ज्यादै
राम्रो छ । नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि
तथा नेपाल सरकार मडहला बालबाडलका तथा
समाज कल्याण मरत्रालय डवच सहकायय गरेर
हामीले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गदै आएका
छौ । मडहला बालबाडलका तथा समाज कल्याण
मरत्रालयले नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि
को सहकाययमा अपाङ्ग आवाज रेडियो कायक्रम
प्रशारणको लाडग सहयोग गरेका छौ । नेपाल
सरकार मडहला बालबाडलका तथा समाज
कल्याण मरत्रालयले अपाङ्गताको क्षेत्रमा डवडभन्न
ताडलमहरु सञ्चालन गने, नीडत डनमाण गने,
सहयोगी सामाग्री डवतरण लगाएत डवडभन्न
डनदेडशकाहरुलाई काययरयवनको लाडग काम गदै
आएको छ । आगामी डदनमा पडन यो मरत्रालय
अपाङ्गता क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गने छ ।

नरबहादनर डलम्बन, डनदेशक,
नेपाल नेत्रडहन संघ

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र

१३१३

DHRC भवन उद्घाटन

िबैको िाथ र िहयोगले यिरी अगासि बढ्न िदकएको छ
यो नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि सबै प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको अडिकारको लाडग काम
गने एक गैर सरकारी संस्था हो । यो संस्थाले डवडभन्न
स्वदेशी तथा डवदेशी संघ संस्था तथा अपाङ्गता भएका
व्यडक्तहरुको साथ र सहयोग माफयत काम गदै जाने
क्रममा आज डनकै सफलताको डसुँढी चढ्न सफल भएको
छ । यसरी नेपाल सरकार मडहला बालबाडलका तथा
समाज कल्याण मरत्रालय, अरय सरकारी डनकायहरु,
डवडभन्न मरत्रालयहरु, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने
डवडभन्न स्वदेशी तथा डवदेशी संघ संस्था तथा मानव
अडिकारकमीहरु, स्थाडनय डनकायहरुको साथ
र
सहयोगका कारण आज नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार
केरि ले आफ्नै अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि
को भवन डनमाण गनय सफल भएको छ । यस काययमा
सहयोग गननय हनने सबैलाई हाडदयक िरयवाद डदन चाहरछौ
। आगामी डदनमा पडन यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा
गदयछौ ।

तारावदन सेिाई, अध्यक्ष, नेपाल
अपाङ्ग मानव अडिकार केरि

अपाङ्गता मैिी तासलमको लासग अको भर्न सनमावण गने योजनामा
छौ

सनदशयन सनवद
े ी, अध्यक्ष, राडष्िय
अपाङ्ग महासंघ नेपाल

मद्दु ा माफद त सवोच्ि
अर्ालतबाट
न्याय
भर्लाउने
लगायतका
कामहरू गर्ै आएको छ ।
१४१४

डव.स. २०५६ सालमा अपाङ्गता भएका यनवाहरुद्धारा हामीले
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिको स्थापना गडरयो । यो
संस्थाले स्थापना काल देडख नै डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यडक्तहरुको हक डहत र अडिकार सनडनडचचत गनयका लाडग,
अपाङ्गताको बारेमा चेतना जगाउनको लाडग काम गदै आएको छ
। आज हामी नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि का कायय
सडमडतका साथीहरु, कमयचारी साथीहरु देश तथा डवदेशका
साथीहरु, स्थाडनय डनकाय, नेपाल सरकार र अपाङ्गताको क्षेत्रमा
काम गने डवडभन्न संघ संस्थाहरुको साथ र सहयोगमा आज हामीले
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि को आफ्नै अपाङ्गता मैत्री
सूचना तथा श्रोत केरि को भवन डनमाण गनय सफल भएका छौ ।
अब आगामी डदनमा पडन हामीले यहाँ सबै प्रकारका अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरुको पहनुँच पनग्ने गरी अपाङ्गता मैत्री ताडलमको
लाडग अझ २ वटा भवन डनमाण गने योजनामा छौ । यो भवन
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने डवडभन्न संघ संस्थाहरुलाई डवडभन्न
काययक्रम गनयको लाडग सहज हनने छ । यस काययमा पडन यहाँहरु
सबैको साथ सहयोग डमल्ने छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो यो काययमा
सहयोग गननय हनने सबैलाई म ह्ृय देडख िरयवाद डदन चाहरछन ।
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यो सस्ां थाको पहलमा भव. स.ां २०६० सालमा
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूलाई सरकारी
शैभक्षक सघां सस्ां था माफद त भनिःशल्ु क पढ्न
पाउने िभन सवोच्ि अर्ालतबाट फै सला
िएको भथयो । त्यसै गरी भव. सां. २०६९
सालमा पणू द तथा अभत असि अपाङ्गता

िकारात्मक िन्िेश दिन तर्व लासग पने छौ
म नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि लाई ह्दय
देडख नै डवशेष िरयवाद र बिाई डदन चाहरछन ।
उहाँहरुले आज अपाङ्गता जगतको लाडग एक
उदारहडणय काम गनय सफल हननन भएको छ ।

अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि

बनाउनन

भएको छ । अपाङ्गता भन्ने कुरा जडहले पडन
जसलाई
नकारात्मक

पडन

हनन

रुपमा

सक्छ
डलन

।

अपाङ्गलाई

हनदैन

।

उनीहरुको

समस्यालाई सबैले आफ्नो समस्याको रुपमा डलनन
पदयछ । डवगतको तनलनामा यो पडछल्लो समयमा
केही

सकारात्मक

पडरवयतन

भने

आएको

छ

।

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग राज्यले काम

त गदै छ तर त्यो पूणय हनन सकेको छैन । यस
काययक्रमा नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि
जस्ता

िेरै

संघ

संस्थाहरुले

काम

गदै आउनन

भएको छ । जसको कारणले अपाङ्गताको क्षेत्रमा
केही सकारात्मक पडरवयन आएको छ । हामीले
डवगतका डदन देडख डवडभन्न टेडलचलडचत्र, डवडभन्न
सरदेशहरु बनाएर चलडचत्र माफयत सरदेश प्रवाह
गरेका छौ । आगामी डदनमा पडन हामी अपाङ्गता

प्रडत यस्तै सकारात्मक सरदेश डदन तफय लाडग पने

हडरवंश आचायय,

छौ । सरकारले पडन यस्ता सरदेश डदने चलडचत्र

वडरष्ठ कलाकार एवं वडरष्ठ

डनमाण हनन जरुरी छ । डवडभन्न टेडलडभजनहरुले

समाज सेवी

पडन अपाङ्गता प्रडत सरदेश फैलाउन जरुरी छ ।
यो नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि ले यो

िएका व्यभिहरूको लाभग सहयोगी
सभहतको सामाभजक सरु क्षा ित्ताको व्यवस्था
गनदु पने िनेर पभन फै सला गराउन सफल िएको
भथयो । यो सस्ां थाले काठमाण्डौं िन्र्ा बाभहरका
भजल्लाहरूमा अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको

भवनको उद्घाटन गने पडवत्र कामको अवसर डदनन
भयो । यसको लाडग यहाँहरुलाई िेरै िेरै िरयवाद
। आगामी डदनमा पडन हामी तपाईहरुसुँग सहकायय

गरेर काम गने छौ । यहाँहरुको काययमा हाम्रो पडन
साथ र सहयोग रडह रहने छ ।
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आगामी दिनमा पसन अपाङ्गता क्षेिमा िक्िो िहयोग
गने छौ
आज नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरि ले डनमाण
गरेको यो अपाङ्गता मैत्री सूचना तथा श्रोत केरि को
भवन उद्घाटन गने अवसर डमल्यो । यो पडवत्र काययमा
सहभाडग हनन पाएकोमा ज्यादै खनशी लागेको छ । हामी
सबै डमलेर एकले अकालाई आवचयक परेको खण्िमा
सहयोग गरेमा कुनै पडन अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुले
अपाङ्गता महशनष गननय पदैन । हाम्रो देशको डव.स.
मदनकृष्ण श्रेष्ठ,
वडरष्ठ कलाकालर एवं
वडरष्ठ समाज सेवी

आय आजदनका लाभग पभन काम गर्ै
आएको छ । नेपाल अपाङ्ग मानव
अभिकार के न्रको अपाङ्गता मैरी
सिू ना तथा स्रोत के न्रको उद्घाटन
कायदक्रममा स्थानीय समाज सेवी
व्यभिहरू, मानव अभिकारकमीहरु,
अपाङ्गताको क्षेरमा काम गने भवभिन्न
सघां सस्ां थाहरूका प्रभतभनभिहरूको
सभक्रय सहिाभगता रहेको भथयो िने
कायदक्रममा सहिागीहरूले सस्ां थाले
अपाङ्गताको क्षेरमा सकारात्मक
सन्र्ेश प्रवाह गने तथा उर्ाहरणीय काम
गरे को िन्र्ै शिु कामना व्यि गनदु िएको
भथयो ।
१६१६

२०६२/६३ को जन आरदोलनमा पडन डवडभन्न प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको साथ र सहयोगले नै
आज

देशको

सकारात्मक

सहयोग भयो ।
भएका

पडरवयतनका

लाडग

पडन

हामी िेरै पडहला देडख नै अपाङ्गता

व्यडक्तहरुसुँग

सहकायय

गरेर

समाजमा

सकारात्मक सरदेश डदने खालका डवडभन्न कामहरु गदै
आएका छौ । डवडभन्न टेडलचडचत्रहरु पडन डनमाण गने र
डवडभन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रशारण गने गडरएको छ
। हामीले अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुलाई चोट पनग्ने
खालका शब्दहरु प्रयोग गननय हनदैन । सभ्य भाषाको
प्रयोग गननय पदयछ । उनीहरुलाई होच्याएर बोल्न हनदैन ।
हामी उनीहरुको लाडग सभ्य
हामी

सचेत

हनन

जरुरी

भाषा प्रयोग गने क्रममा

छ

र

अपाङ्गता

भएका

व्यडक्तहरुलाई डबग्रेको भत्केका कुराहरुसुँग दाँज्न हनदैन
। अपाङ्गता प्रडत हामी सबै सचेत हनन जरुरी छ ।
हामी

अपाङ्गता

सम्बरिी

काम

गने

डवडभन्न

संघ

संस्थाहरुसुँग नडजक छौ । यो केरि को भवन डनमाण
भयो भन्ने कुराले मलाई ज्यादै खनशी लाग्यो । आगामी
डदनमा यो संस्थाको अझ प्रगडतको शनभकामना व्यक्त

गनय चाहरछन र हामीले पडन आगामी डदनमा पडन
अपाङ्गता क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गने छौ र सबै
नागडरकहरु यो वगय प्रडत संवेदनडशल हनन जरुरी छ ।
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आय-आजानबाट जीवन यापन गना सफल भएका के ही अपाङ्गिा
भएका व्यतिहरू

ने

पाल अपाङ्ग मानव अभिकार
के न्रले सन् २०१४ अभप्रल र्ेभख
सन् २०१७ मािद सम्मका लाभग भड.भड.पी. यक
ूे
एड साँगको सयां ि
ु साझेर्ारीमा पभिम नेपालमा
रहेका अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको आभथदक
स्तर उकास्ने, आय-आजदनका कायदक्रमहरू
सञ्िालन गरी जीवनयापनमा सहजता ल्याउने
उद्देश्यले “पभिम नेपालका अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूको
गररबी
भनवारण
पररयोजना”(भज.भप.ए.एफ.) सञ्िालन गरे को छ
। यो पररयोजना तनहुाँ भजल्लाको अपाङ्गता
िएका व्यभिहरूको अभिकार र भवकासका
लाभग श्रोत के न्र (ररसेड), र्ाङ भजल्लाको
अपाङ्ग मानव अभिकार एवां सरोकार मञ्ि
नेपाल, बभर्दया भजल्लाको अपाङ्ग पनु स्थादपना
के न्र र सख
ु ेत भजल्लाको अपाङ्ग सशभिकरण
के न्र गरी ४ वटा स्थानीय भजल्ला साझेर्ार
सस्ां थाहरूसाँगको साझेर्ारीमा सञ्िालन गररएको
हो । ती सबै भजल्लाहरूमा अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूको आभथदक अवस्थामा सिु ार

ल्याउनको लाभग आय-आजदन हुने खालका
भवभिन्न कायदक्रमहरू सञ्िालन गररएको छ । ती
भजल्लाहरू मध्ये र्ाङ भजल्लाको अपाङ्ग मानव
अभिकार एवां सरोकार मञ्ि नेपालमा “पभिम
नेपालका अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको गररबी
भनवारण पररयोजना” अन्तगदत भवभिन्न व्यवसाय
सञ्िालन गरी आय-आजदन गनद सफल हुनु
िएका के ही अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको
सफलताको कथा प्रस्ततु गररएको छ ।

बाख्रा पालनबाट आय-आजान गदै
भूमा पौिेल
र्ाङ भजल्ला लक्ष्मीपरु गा.भव.स. वडा न.ां ९
भनवासी िमू ा पौडेल एक बौभर्द्क अपाङ्गता
िएको व्यभिको अभििावक हुनहु ुन्छ । र्ईु छोरी
र एक छोरा गरी ३ जना सन्तानकी आमा िमू ा
पौडेलको २ छोरी पभछ तेस्रो सन्तानको रूपमा
जन्मेको छोरा १० मभहनाको हुर्ाँ ा घरको
भसाँढीबाट लडेर टाउकोमा िोट लागेपभछ उहााँमा
बौभर्द्क समस्या उत्पन्न ियो । यसका साथै २
वषद पभछ उहााँको जीवनसाथी हरे क र्िःु ख सख
ु का
साथी श्रीमानले पभन ३ जना छोरा छोरीको
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भजम्मेवारी श्रीमती िमू ा पौडेललाई सम्ु पेर यो
ससां ारबाट भबर्ा िएपभछ ३ जना छोरा-छोरी, ८३
वषीय वृर्द् आमाको भजम्मेवारी उहााँले नै भलन
पर्यो ।यस्तो अवस्थामा श्रीमानको मृत्यु
िइसके पभछ ती छोरा छोरी र वृर्द् सासल
ू ाई
कसरी पालन पोषण गने, बौभर्द्क अपाङ्गता
िएको छोराको हेरभविार कसरी गने िन्ने
भिन्ताले िमू ालाई सताउन थाल्यो । यो
समस्याको समािानको लाभग के ही उपाय पाइन्छ
१८१८

भक िनेर एक भर्न िमू ा पौडेल
र्ाङ भजल्लामा स्थापना िएको
अपाङ्ग मानव अभिकार एवम्
सरोकार मञ्ि नेपालमा जानु ियो
र आफ्नो समस्या राख्नु ियो ।
त्यस पभछ नेपाल अपाङ्ग मानव
अभिकार के न्रले भड.भड.पी.
य.ू के .एड.
साँगको
सयां ि
ु
साझेर्ारीमा र्ाङ भजल्लामा रहेको
अपाङ्ग मानव अभिकार एवम्
सरोकार मञ्ि नेपाल द्वारा
सञ्िाभलत पभिम नेपालमा
िएका अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूको गररबी भनवारण
पररयोजना अन्तगदत बाख्रा
पालनको लाभग एउटा बाख्रा
उपलब्ि गराए पभछ बाख्रा पालन तफद लाग्नु
ियो । यसरी सो पररयोजनाको सहयोगमा बाख्रा
पाल्र्ै जाने क्रममा एउटा बाख्राले २ पटकमा ४
वटा पाठापाठी पाएपभछ भतनीहरूको हेरिाहमा
लाग्नु ियो । यो बाख्रा पालनबाट उहााँको
आभथदक स्तरमा सहयोग ियो र सोही बाख्रा बाट
िएको आम्र्ानीले अभहले उहााँको घरमा खाना
पगु ेको छ । यसरी बाख्रा पाल्ने क्रममा उहााँले
स्वावलम्बन समहू बाट बाख्रा पालनको ताभलम
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पभन भलनु िएको छ । भवगतको तल
ु नामा
उहााँको आभथदक अवस्थामा पभन राम्रो सिु ार
आएको छ । जसले गर्ाद उहााँ नेपाल अपाङ्ग
मानव अभिकार के न्र, भड.भड.पी. य.ू के .एड. र
र्ाङ भजल्लाको अपाङ्ग मानव अभिकार एवम्
सरोकार मञ्ि नेपाललाई िेरै-िेरै िन्यवार्
व्यि गनदु हुन्छ ।

आरन पेशाबाट आय-आजान गनाु
हुुँदै चामबहादुर तव. क.

ियो । हाल उहााँका ६ जना छोरी र ३ जना छोरा
गरी ९ जना सन्तान िएपभन हाल उहााँ, श्रीमती र
१ जना छोरा गरी ३ जना साँग बस्नु हुन्छ ।
छोरीहरूको भववाह िइसक्यो िने अरू २ जना
छोराहरू छुरट्टएर बसेका छन् । पेशाको रूपमा
िामबहार्रु भव. क. ले आरनको कामलाई
भनरन्तरता भर्ाँर्ै आउनु िएको छ । आरनको
कामबाट त्यभत सोिे जस्तो आम्र्ानी नहुन,े
राम्रो खालको आरन निएको कारण र फलाम

र्ाङ भजल्लाको लक्ष्मीपरु गा.भव.स. वडा नां
९ भनवासी ५८ वषीय िामबहार्रु भव. क.
शारीररक अपाङ्गता िएको व्यभि हुनहु ुन्छ
। उहााँ जन्मेको ७ वषदको उमेरमा भबरामी
िएको कारण र्ेब्रे खट्टु ा सक
ु े र सानो र
कमजोर िएको कारण शारीररक अपाङ्गता
हुनु ियो । र्भलत र अपाङ्गता िएकै
कारण उहााँले सामाभजक रूपमा भवभिन्न
िनु ौतीहरूको सामना गनदु पर्यो । तर पभन
उहााँले आफूमा िएको अपाङ्गता र्ेखेर
कभहल्यै हरे स खानु िएन । ती भवभिन्न
िनु ौतीहरूको सामना गर्ै अगाभड बढ्नु
ियो । िामबहार्रु १८ वषदको हुर्ाँ ा उहााँले
गाउाँकै रामकली भव. क. साँग भववाह गनदु
अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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भकन्नको लाभग पयादप्त मारमा पैसा नहुर्ाँ ा ज्यार्ै
कभठन अवस्था भथयो । यस्तो कभठन अवस्थामा
उहााँले आफूले जानेको पेशालाई भनरन्तरता भर्न
र सहज रूपमा आय-आजदन गनदको लाभग के ही
सहयोग हुन्छ भक िनेर र्ाङ भजल्लाको अपाङ्ग
मानव अभिकार एवम् सरोकार मञ्ि नेपालमा
आफ्नो समस्याको बारे मा बताउनु ियो । त्यस
पभछ उि सस्ां थाले नेपाल अपाङ्ग मानव
अभिकार के न्र, भड.भड.पी. य.ू के .एड. र अपाङ्ग
मानव अभिकार सरोकार मञ्ि नेपाल र्ाङको
साझेर्ारीमा सञ्िालन िएको “पभिम नेपालका
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको गररबी भनवारण
पररयोजना” अन्तगदत उहााँलाई आरनको अथादत्
फलामको काम गनदको लाभग के ही फलामहरू
सहयोग गररयो र उि सहयोगबाट फलामका
िााँडाहरू बनाउने, हाँभसया, िक्कू, िल
ु ेसी,
खक
ु ु री, र्ाउ आभर् बनाएर बेच्ने र र्ैभनक रूपमा
रु. पााँि सय र्ेभख एक हजार सम्म आम्र्ानी गनद
थाल्नु ियो । जसले गर्ाद आज उहााँको
पररवारको जीवनयापनमा सहजता िएको छ,
भबहान-बेलक
ु ाको छाक टानदको लाभग कसैसगाँ
हात फै लाउन परे को छै न । यो सहयोगले उहााँको
जीवनयापनमा सहजता ल्याएको कारण नेपाल
अपाङ्ग मानव अभिकार के न्र, भड.भड.पी.
य.ू के .एड. र अपाङ्ग मानव अभिकार एवम्
२०२०

सरोकार मञ्ि नेपाललाई हृर्यर्ेभख नै िन्यवार्
भर्नु हुन्छ ।

िरकारी खेिीमा आकतर्ाि कल्पना
र्ाङ भजल्ला रामपरु गा.भव.स. वडा न.ां ६
भनवासी कल्पना पररयार शारीररक अपाङ्गता
िएकी मभहला हुनहु ुन्छ । र्ेब्रे खट्टु ा कमजोर
िएको कारण उहााँ शारीररक अपाङ्गता हुनहु ुन्छ
। र्ईु छोरी र एक छोरा र श्रीमान सभहत उहााँको ५
जनाको पररवार छ । आभथदक अवस्था कमजोर
िएको कारण कल्पनालाई ५ जनाको पररवार
पाल्न भनकै कभठन भथयो । आय-आजदनको
नाममा कुनै व्यवसाय भथएन । अकादको मेलापात
गरे र भबहान बेलक
ु ाको छाक टानदु पने बाध्यता
भथयो । सम्पतीको नाउमा ऐलानी जग्गामा कच्िा
घर र तरकारी खेती गने थोरै ऐलानी जग्गा बाहेक
के ही छै न । तर पभन आय-आजदनको लाभग कही
कतैबाट सहयोग भमल्छ भक िनेर सहयोगीको
खोजीमा िने कल्पना पररयार हुनहु ुन््यो । भव. स.ां
२०७१ सालमा कल्पना पररयारको र्ाङ
भजल्लामा रहेको अपाङ्ग मानव अभिकार एवम्
सरोकार मञ्ि नेपालले नेपाल अपाङ्ग मानव
अभिकार के न्र र भड.भड.पी. य.ू के .एड.को
साझेर्ारीमा सञ्िाभलत “पभिम नेपालका
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अपाङ्गता िएका व्यभिहरूको गररबी भनवारण
पररयोजना” अन्तगदतको जीभवकोपाजदन
अभिकृ त िमू ा िौिरीसाँग िेट ियो । यसै
क्रममा उहााँले आफ्नो समस्या िमू ा िौिरीसाँग

व्यवसायलाई पभन साँगै लैजानु ियो । तरकारी
खेतीबाट कल्पना पररयारले आफ्नो
घरपररवारका
अन्य
सर्स्यहरूको
जीवनयापनलाई पभन सहज बनाउन सफल हुनु
िएको छ । आफूले िाहे अनसु ारको व्यवसाय
गरे र आय-आजदन गरी जीवनयापन सहज
बनाउन सहयोग गनहदु ुने यो पररयोजना
सञ्िालन गने नेपाल अपाङ्ग मानव अभिकार
के न्र,भड.भड.पी. य.ू के .एड. र अपाङ्ग मानव
अभिकार एवम् सरोकार मञ्ि नेपाल र्ाङ लाई
कल्पना पररयार मरु ी-मरु ी िन्यवार् भर्नहु ुन्छ ।

आय-आजानको लातग बंगुर पाल्दै
तखतदया चौिरी

राखे पभछ तरकारी खेती गनदको लाभग सो
पररयोजनाबाट रु. ९ हजार रुपैयााँ सहयोग
उपलब्ि ियो । सोही रकमबाट कल्पना
पररयारले मौसम अनसु ारका भवभिन्न प्रकारका
तरकारी खेती गनिदु यो, यथेि तरकारी फलाउनु
ियो र त्यो तरकारी व्यवसायबाट आएको
पैसाले एउटा बाख्रा भकन्नु ियो र बाख्रा पालन

र्ाङ भजल्ला रामपरु गा.भव.स. वडा न.ां ६
सक
ु े डागीकी भखभर्या िौिरी बहु-अपाङ्गता
िएकी मभहला हुनहु ुन्छ । उहााँको बोलीमा र
ढाडमा समस्या छ िने उहााँका श्रीमान पभन
सामान्य बौभर्द्क अपाङ्गता हुनहु ुन्छ । र्ईु छोरा
र एक छोरी गरी ३ जना सन्तान, श्रीमान र
श्रीमती गरी ५ जनाको पररवारलाई सासू
ससरु ाले हेला गरी छुट्याइभर्ए पभछ माइतीको
शरणमा बस्न थाल्नु ियो । भखभर्या िौिरीकी
भर्र्ी राजकुमारी िौिरीले बभहनीको अपाङ्गता
पररिय पर बनाउन सहयोग गनदु ियो र उहााँले
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‘ख’ वगदको अपाङ्गता पररिय पर प्राप्त गनदु
ियो र गा.भव.स. बाट माभसक रु. ३ सय रुपैयााँ
सामाभजक सरु क्षा ित्ता प्राप्त ियो । त्यो
सामाभजक सरु क्षा ित्ताले उहााँको घरखिदको
लाभग के ही मारमा िएपभन सहयोग पगु े पभन
बांगरु पालन गरी आय-आजदन गरी जीवनयापन
गने िाहना िने पैसा जटु ाउन नसके को कारण
अिरु ो नै रहेको भथयो । यसै क्रममा एक भर्न
पभिम नेपालका अपाङ्गता िएका
व्यभिहरूको लाभग सञ्िालन गररएको
२२२२

भज.भप.ए.एफ. पररयोजनाकी जीभवकोपाजदन
अभिकृ त िमू ा िौिरीसाँग भखभर्या
िौिरीको िेट ियो । िमू ासाँग आफ्नो
समस्याको बारे मा उल्लेख गर्ै आयआजदनका लाभग सहयोग गररभर्नु िनी रीत
पवू दकको भनवेर्न भर्नु ियो र छनौट
सभमभतले उहााँलाई २ वटा बगां रु का पाठा
उपलब्ि गराई सहयोग गर्यो । यो
सहयोगबाट भखभर्या भनकै खश
ु ी हुनिु यो र
भनकै मेहनतका साथ बगां रु पालन तफद लाग्नु
ियो । बांगरु को पाठा पालेको ९ मभहना पभछ
एउटालाई ४० भकलोको बनाएर रु ८
हजारमा बेच्नु ियो िने अको ७५ भकलोको
िएको छ त्यो पभन बेिरे फे रर अकाद साना
बांगरु का पाठा पालेर यो व्यवसायलाई
भनरन्तरता भर्ने सोि राख्नु िएको छ ।
अभहले यो पररयोजना माफद त बांगरु पालनमा
सहयोग िएको कारण आभथदक अवस्थामा
पभन सिु ार आएको छ िने ५ जनाको
पररवारलाई भबहान बेलक
ु ाको छाक टानद पभन
सहज िएको छ ।यसरी जीवनयापन गनद, आय
-आजदन गरी आम्र्ानी गनद सहयोग गनहदु ुने
नेपाल अपाङ्ग मानव अभिकार के न्र,
भड.भड.पी. य.ू के .एड. र अपाङ्ग मानव
अभिकार एवम् सरोकार मञ्ि नेपाल र्ाङलाई
भखभर्या िौिरी हृर्यर्ेभख नै िन्यवार् भर्नु
हुन्छ ।
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क

ह्वीलतचएरको जीवन
नर्राज काकी, िुनिरी,

सैलाई नहोस् तर हुर्ाँ ो
रहेछ एउटा पणू द
भजन्र्गी समस्याको
जभटल पररभस्थभतमा ।
हेराई, सोिाई र िोगाई भबल्कुलै फरक भवषय हुन्
। िोगाइबाट भसके का मानभसक र शारीररक
किहरू बयान गनद पभन अभत सरल र सहज िने
छै न । भवकट ठाउाँमा शन्ू यतामा एउटै तनाव बोके र
बााँिक
े ो व्यभि र समयको िेतनामा पौभडाँर्ै
िौभतक सम्पन्नतामा पणू द िएको एउटै समस्याको
व्यभिमा भिन्नता िेरै पाइन्छ तर यस्तै छ कसैले
कसैलाई सम्झने समय भनष्ठुर छ ।
यहााँ कुरा यो उठाउन खोभजएको हो । भहजो
उकालो िढेको ओरालो झरेको व्यभि कुनै पभन
कारण बस र्घु दटनामा परे र मेरुर्ण्डमा िोट लाभग
मेरुर्ण्ड पक्षघात ियो । (स्पाईनल कडद ईन्जरु ी)
जसको उपिार हाल सम्म असम्िव छ ।
नेपालमा मार निइ ससां ारका कुनै पभन भवकभसत
र सम्पन्न र्ेशमा पभन मेरुर्ण्ड पक्षघात िइसके
पभछ िोटको क्षभत अनसु ार शरीरका अगां हरू
जस्तै हात खट्टु ा भनरकृ य हुन्छन् । कोहीका घााँटी

हाल काठमाण्िौं, जोरपाटी ।

र्ेभख कम्मरको तल्लो िाग भनरकृ य हुनक
ु ा साथै
भर्शा भपसाब िएको पभन थाहा हुर्ाँ नै । तातो
भिसो के ही थाहा हुर्ाँ नै । शरीरको कम्मर िन्र्ा
तल्लो िागमा िोट िए कमजोर र माभथल्लो
िागमा िोट िएमा कडापना िेरै हुन्छ ।
माभथल्लो िागमा िोट लागेका व्यभिहरूको
हातमा पभन समस्या आउाँछ । कोही-कोही त
घााँटी सम्म िोट लागे पभछ सिै ाँका भनभम्त
खट्टासाँगै हात सम्म िलाउन असमथद हुन पग्ु छन् ।
जसले गर्ाद िेरै जसो मेरुर्ण्ड पक्षघात िएका
अपाङ्गता िएका व्यभिहरूले परभनिदरतामा नै
भजउनु पर्दछ । यो बाध्यता रहर निए पभन
भस्वकानै पने हुन्छ ।
मेरुर्ण्ड पक्षघात िए पभछ शरीरका अगां मा अरू
क्षभत नहोस् िनेर शारीररक व्यायाम गराउनु अभत
आवश्यक पछद । त्यस्ता व्यायामले मेरुर्ण्ड
पक्षघात िएको व्यभिलाई उसको घर पररवार र
समाजमा पनु स्थादपना गराउन र आत्मभनिदर
गराउनका लाभग सक्षम बनाउने तफद लाग्नु पर्दछ ।
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यसका साथै भहाँडडुल गनदका लाभग ह्वीलभिएरको
आवश्यक हुने गर्दछ । जसको सहयोगले मेरुर्ण्ड
पक्षघात िएको व्यभिलाई आफ्नो काम आफै गनद
सक्षम बनाउन सहयोग गर्दछ । साथै भपसाबको लाभग
अनिु वी डाक्टरको सल्लाह अनसु ार सहायक
सामाग्री प्रयोग गने, भर्शाको लाभग समय ताभलका
भमलाई कपोट वा ह्वीलभिएर बाट भवसजदन गनद
सभकन्छ । तर हाम्रो समाजमा आफ्नो घरर्ेभख बाभहरी
वातावरण ह्वीलभिएर मैरी छै न । सबै मान्छे मा
मेरुर्ण्ड पक्षघात िएका व्यभिहरूको समस्याको
बारे मा ज्ञान हुर्ाँ नै र्ेखेका आिारमा समस्यालाई बझ्ु न
कभठन हुन्छ । नेपालको पररपक्षमा मेरुर्ण्ड पक्षघात
पभछको जीवन भजउन िेरै कभठनाइ छ । समयमा
सहायक सामाग्री उपलब्ि हुन सक्र्ैनन् । सगु म
ठाउाँमा बाहेक र्गु दम क्षेरमा मेरुर्ण्ड पक्षघात िएका
व्यभिहरूको जीवनशैली नाजक
ु छ । एउटा
ह्वीलभिएर सम्म उपलब्ि हुर्ाँ नै , िए पभन ह्वीलभिएर
जान सक्ने सरां िना हुर्ाँ नै । भर्शा भपसाबको कसरी
समायोजन गने िन्ने ज्ञान र अपाङ्गता अनक
ु ू लको
शौिालय सम्म पाइाँर्नै । कभतपय अवस्थामा त एउटै
यरु रन ब्याग,
(भपसाब राख्ने थैली) भपसाब
भनस्कने पाइप मभहनौ सम्म फे नद नपाउन,ु कभत
समयमा नयााँ सामाग्री कसरी प्रयोग गने िन्ने
जानकारी िए पभन भकन्ने ठाउाँ नहुन,ु आभथदक अिाव
२४२४

लगायतका समस्या आउाँछ यसका साथै वाक-वाक
लाग्न,े खान रुभि नहुने, काम ज्वरो आउने, अभत
तातो ज्वरो आउने, जस्ता अनेकौ ाँ समस्याहरू र्ेखा
पर्दछन् । यस्ता भवभिन्न समस्या समािानको लाभग
अस्पताल, डाक्टरको पहुिाँ मा मेरुर्ण्ड पक्षघात
िएको व्यभि पग्ु न सके का हुर्ाँ नै न् जसको कारण
यस्ता अनेकौ ाँ समस्याहरूसाँग जभु ि रहन बाध्य हुन
पर्दछ ।
त्यसैले मेरुर्ण्ड पक्षघात िएका व्यभिहरूका यस्ता
भवभिन्न समस्याहरूको समािानको लाभग हाम्रो
समर्ु ायले बझ्ु नको साथै सरोकारवाला भनकायहरूले
भवशेष ध्यान भर्एर काम गनद जरुरी छ । यसका साथै
उनीहरूको स्वास््थोपिारको लाभग पभन भवशेष
व्यवस्था हुनु पने र स्वास््य सेवामा उनीहरूको पहुिाँ
पग्ु नु पर्दछ । यसका लाभग सम्बभन्ित भनकायले
भवभिन्न कायदक्रम सञ्िालन गनद जरुरी छ । मेरुर्ण्ड
पक्षघातको बारे मा समाजका सबै भनकायमा
जानकारी गराउनक
ु ो साथै उनीहरूलाई पभन अन्य
नागररक सरह भजउन सक्ने वातावरणको सृजना गनद
तफद सबैको ध्यान के भन्रत होस र मेरुर्ण्ड पक्षघात
िएका अपाङ्गता िएका व्यभिहरूले पभन सहज
रूपमा जीवन यापन गनद सकुन । यस तफद सबैको
ध्यान जान आवश्यक र्ेभखन्छ ।

Rights of PWDs: Action in Development

समाचार विविध

समाचार धवधवि

जेष्ठ रातरिय खेलािी सम्मातनि
ररता मुखजी शाह, लसलतपुर, माघ २०७३

बौडद्धक

अपाङ्गताकी

अडभभावक

डरता

मनखजीले नेपालको खेलकुद अरतगयत डवगत
लामो समय देडख सडक्रय रूपमा टेबनल टेडनस
खेलमा योगदान पनर्याउनन भएको भरदै सम्मान
गडरएको छ । उहाँले राडष्िय तथा अरतराडष्िय
स्तरमा टेबनल टेडनस खेलमा सफलता प्राप्त

गदै आउनन भएको डथयो । उहाँले नेपालको
खेलकुद क्षेत्रमा संगडठत भएर सडक्रय रूपमा
खेल क्षेत्रको डवकास र रूपारतरणका लाडग
आफ्नो डसङ्गो जीवन समपयण गननय भएको,
नेपालको खेलकुदको इडतहासमा भएका उतार
चढाव र संघषयहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी भइ

खेल, खेलािी र देशको लाडग सिैँ ृढताका
साथ अडिग रहेर आज सम्म पनर्याउनन भएको

सम्मान पत्र ग्रहण गननय हनुँदै बौडद्धक अपाङ्गताकी अडभभावक डरता मनखजी । तडस्वर : डरता मनखजी

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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अतनलनीय

योगदानको

उच्च

कदर

गदै

सम्मान

काययक्रमका

अरतराडष्िय जेष्ठ नागडरक डदवस २०१६

नेकपा

एमालेका

को शनभ अवसरमा उहाँलाई मनमोहन स्मृडत

प्रिानमरत्री के. पी. शमा ओलीले सम्मान

प्रडतष्ठानले

पत्रद्वारा सम्मान गननय भएको डथयो ।

मदन भण्िारी स्पोटयस एकेिेमी

काठमाण्िौंमा

सम्मान

गरेको

छ

।

प्रमनख

अडतडथ

एवं

अध्यक्ष

तथा

पूवय

सो

स्वगीय मुतनश्वर पाण्िेको १३ औ स्मृति कायाक्रम
१ पुष २०७३, शर्मवला सर्श्वकमाव, काठमाण्िौं

राडष्िय

अपाङ्ग

महासंघ

नेपालको

काययक्रम काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । उक्त
काययक्रममा

राडष्िय

अपाङ्ग

महासंघ

आयोजनामा सोही संस्थाका पूवय अध्यक्ष

नेपालकी उपाध्यक्ष डटका दाहालले स्वगीय

स्वगीय श्री मनडनचवर पाण्िेको १३ औ स्मृडत

मनडनचवर पाण्िेलाई अपाङ्गता आरदोलनको

राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजनामा काठमाण्िौंमा सम्पन्न स्वगीय श्री मनडनचवर पाण्िेको १३ औ स्मृडत काययक्रमको एक
झलक । तडस्वर : शडमयला डवचवकमा

२६२६
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योद्धाको रूपमा सम्झुँदै उहाँको गनणलाई

महासंघ नेपालका अध्यक्ष सनदशयन सनवेदीले

अननसरण

स्वगीय

गदै

व्यडक्तहरूको

अपाङ्गता

हक

डहत

र

भएका

अडिकारको

श्री

संस्थागत

मनडनचवर
गननय

पाण्िेको

कामलाई

समाज

कल्याण

पने,

लाडग काम गननय पने बताउनन भयो । त्यसै

पडरषदको अननमडत भएमा उहाँको राडष्िय

गरी मनडनचवर पाण्िे स्मृडत समाजका अध्यक्ष

अपाङ्ग

भोजराज श्रेष्ठले राडष्िय अपाङ्ग महासंघ

उहाँको

नेपालले यो डदनलाई पात्रोमा समावेश गडर

वषयहरूमा उहाँको सम्झनामा अपाङ्गताको

उहाँको साडलक बनाउनन पने कुरामा जोि

क्षेत्रमा

डदनन भयो । त्यसै गरी नेपाल नेत्रडहन

सेवीहरू,

संघका डनदेशक नरबहादनर डलम्बनले राडष्िय

नेपालका कमयचारीहरू, अपाङ्गता भएका

अपाङ्ग

व्यडक्तहरूलाई

महासंघ

मनडनचवर

नेपालले

पाण्िेको

श्री

साडलक
काम

नेपालको
डनमाण

गने

प्राङ्गणमा

गने,

अबका

पत्रकारहरू,

समाज

अपाङ्ग

महासंघ

राडष्िय

रोजगार

डदने तथा

सेवा

काययक्रमलाई

सनडविा डदने डनकायहरूलाई पनरस्कृत गने

डनररतरता डदनन पने बताउनन भएको डथयो ।

राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालको योजना

त्यसै

रहेको बताउनन भयो । सोही काययक्रममा २५

गडर

स्मृडत

स्वगीय

महासंघ

राडष्िय

अपाङ्ग

महासंघ

नेपालका पूवय अध्यक्ष स्वगीय श्री मनडनचवर

औ

पाण्िेकी

डितालले

अवसरमा स्वयंसेवक गननय भएका डहमालयन

स्वगीय श्री मनडनचवर पाण्िेको प्रेरणाले गदा

र डक्रटन कलेजका ५७ जना डवद्याथीहरू र

नै आफू अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको

पत्रकाडरताको

हक डहत र अडिकारको लाडग काम गरेको

सम्बरिी सामाग्री तथा समाचार प्रसारण

बताउनन भयो । सोही क्रममा उहाँले स्वगीय

प्रकाशन

गने

श्री

डवचवकमा,

डनमा

िमय

मनडनचवर

पत्नी

पाण्िेको

डनमयला

सम्मानको

लाडग

अरतराडष्िय

अपाङ्गता

माध्यमबाट

डदवसको

अपाङ्गता

पत्रकारहरू
लामा,

रडव

शडमयला
डरमाल

र

राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालले कामहरू

शंकर चैसरलाई राडष्िय अपाङ्ग महासंघ

गननय पने बताउुँदै आउुँदो वषयमा उहाँको

नेपालका अध्यक्ष सनदशयन सनवेदीले प्रमाण

नाममा स्माडरका ल्याउने जानकारी डदनन

पत्र

भयो । राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालका

काययक्रमको

पूवय अध्यक्ष स्वगीय श्री मनडनचवर पाण्िेको

महासंघ नेपालका महासडचव राजन बस्नेतले

१३ औ स्मृडत काययक्रममा राडष्िय अपाङ्ग

गननय भएको डथयो ।

प्रदान

गननय

भएको

सञ्चालन

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र

डथयो
राडष्िय

।

उक्त

अपाङ्ग

२७२७

समाचार विविध

अपाङ्गिा मैत्री सावाजतनक शौचालयको उद्घाटन
८ पुि २०७३, शर्मवला सर्श्वकमाव, काठमाण्िौं ।

अरतराडष्िय

गैर

सरकारी

(ए.आइ.इन.),

फेल्म

नेपाल,

फाउण्िेशन,

प्लान

अरतराडष्िय

गैरसरकारी

संयनक्त

नेपाल

आयोजनामा

संघ
करुणा

लगायतका
संस्थाहरूको

महासंघ नेपालका अध्यक्ष सनदशयन सनवेदीले
सम्मान पत्र प्रदान गननय भएको डथयो ।
सोही क्रममा डस.डव.एम.का राडष्िय डनदेशक
प्रकाश

वाग्लेले

डनकायहरूमा

राज्यका

हरेक

अपाङ्गता

भएका

काठमाण्िौंको

व्यडक्तहरूको पहनुँच पनग्नन पने बताउुँदै यस

भृकुटीमण्िपमा डनमाण गडरएको अपाङ्गता

अडभयानमा सबैले साथ डदनन पने कुरामा

मैत्री

जोि डदनन भयो । त्यसैगरी काययक्रममा

सावयजडनक

शौचालयको

उद्घाटन

सम्पन्न भएको छ । सो अपाङ्गता मैत्री

प्रमनख

सावयजडनक

पडरषदका

शौचालयको

काययक्रमका
कल्याण

प्रमनख

अडतडथ

पडरषदका

डिल्लीप्रसाद

उद्घाटन
एवं

सदस्य

भट्टले

डरबन

अडतडथ

समाज

भट्टले

सडचव

ठाउुँहरूमा

सदस्य

आगामी

समाज

सडचव
डदनमा

अपाङ्गता

कल्याण

डिल्लीप्रसाद
देशका

मैत्री

डवडभन्न

सावयजडनक

गननय

शौचालय डनमाण गनय जरुरी रहेको बताउनन

भएको डथयो । सो काययक्रममा अपाङ्गता

भयो । त्यसैगरी राडष्िय अपाङ्ग महासंघ

मैत्री सावयजडनक शौचालय डनमाण गनयका

नेपालका अध्यक्ष सनदशयन सनवेदीले डवडभन्न

लाडग सहयोग पनर्याउनन हनने नेपाल अपाङ्ग

सरकारी

मडहला

डिताल,

काम गने क्रममा अपाङ्गता अननकूलको

प्रकाश

वातावरण तयार गननय पने बताउनन भयो ।

संघकी

डस.डव.एम.का
वाग्ले,

काटेर

एवं

डनमयला

राडष्िय

डनदेशक

ए.आइ.एन.का

अपाङ्गता

त्यसै

तथा

गरी

गैरसरकारी

उहाँले

अपाङ्गता

काययसमूहका संयोजक शौरभ शमा, करुणा

व्यडक्तहरूलाई

यस्ता

फाउण्िेशन,

सुँिै

सहयोगको

ए.आइ.एन.की

स्वास््य

साथ

र

डनकायहरूले

संघ

भएका

संस्थाहरूको

जरुरी

रहेको

काययसमूहकी संयोजक डनमयला शमा, वाटर

बताउनन

एि लाई काययक्रमका प्रमनख अडतडथ एवं

ए.आइ.एन.ले सफलता प्राप्त गरेका केही

समाज कल्याण पडरषदका सदस्य सडचव

अपाङ्गता

डिल्लीप्रसाद

सफलताको कथा सम्बरिी र ए.आइ.एन.ले

२८२८

भट्ट

र

राडष्िय

अपाङ्ग

भयो
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।
भएका

सो

काययक्रममा
व्यडक्तहरूको

समाचार विविध

गरेका

गरेको

शारीडरक अपाङ्गता भएका व्यडक्त अडमर

पनस्तक पडन समाज कल्याण पडरषदका

बमजनले आफ्नै शब्दमा गीत प्रस्तनत गननय

सदस्य

र

भएको डथयो भने अरय अपाङ्गता भएका

राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष

व्यडक्तहरूले नृत्य प्रस्तनत गननय भएको डथयो

सनदशयन सनवेदीले संयक्
न त रूपमा डवमोचन

।

गननय

गडतडवडि
सडचव

भएको

सम्बरिी

तयार

डिल्लीप्रसाद

डथयो

।

उक्त

भट्ट

काययक्रममा

मानव अतिकार रक्षक रातरिय भेला
१४ पुि २०७३, शर्मवला सर्श्वकमाव, धुसलखेल

इरसेक

र

आयोजनामा
रक्षक

डि.डस.ए.
दनई

राडष्िय

डदने
भेला

को

संयनक्त

मानव

अडिकार

काभ्रे

डजल्लाको

िनडलखेलमा सम्पन्न भयो । सो राडष्िय भेला
काययक्रममा सबैलाई स्वागत गदै इरसेकका
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतमले
सबै

नागडरकहरूको

मानव

अडिकारको

इरसेक र डि.डस.ए. को संयक्
न त आयोजनामा सम्पन्न दनई डदने मानव अडिकार रक्षक राडष्िय भेलाका सहभागीहरू । तडस्वर : भोजराज डतमडल्सना

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र

२९२९

समाचार विविध

सनडनचचतता हननन पने यसका लाडग मानव

नेपालको संडविान, मानव अडिकार रक्षक र

अडिकार रक्षकहरू एकजनट हननप
न ने बताउनन

उनीहरूको अडिकार र कतयव्यको डवषयमा

भयो । सो दनई डदने मानव अडिकार रक्षक

काययपत्र प्रस्तनत गननय भएको डथयो । त्यसै

राडष्िय

गरी उक्त दनई डदने मानव अडिकार रक्षक

भेलाको

उद्घाटन

काययक्रमका

प्रमनख अडतडथ तथा राडष्िय मानव अडिकार

राडष्िय

आयोगका सदस्य गोडवरद शमा पौिेलले

महासडरिहरू

मैनबत्ती बालेर गननय भएको डथयो । त्यसैगरी

व्यडक्तहरूको अडिकार सम्बरिी महासडरिमा

शनभकामना

उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू र नेपालको

मरतव्यका

क्रममा

प्रहरी

भेलामा

डवडभन्न

मध्ये

सडरि

अपाङ्गता

तथा
भएका

उपरीक्षक चयाम ज्ञवालीले मानव अडिकार

संडविानमा

रक्षकहरूलाई आफ्नो डनकायबाट पाठ्यक्रम

भएका

डवकास गरी प्रडशक्षण डदइएको बताउुँदै सबै

कायारवयन

नागडरकहरूको

लाडग

रक्षकहरूले पहल गननय पने बताउनन भएको

सो

डथयो । त्यसैगरी सो भेलामा दनई डदने

सनवोिराज

काययक्रम पचचात् समूहगत छलफल गरी

प्याकुरेलले मानव अडिकार रक्षक जो पडन

घोषणापत्र पडन तयार गडरएको डथयो । सो

हनन सक्ने बताउुँदै मानव अडिकार रक्षकले

घोषणापत्रमा

के गरेका छन् भनी खोजीडनती गनयका साथै

अपाङ्गता

समस्याको

सवालहरूलाई समावेश गडरएको डथयो ।

काम

गननय

काययक्रममा

मानव

पने

अडिकारको

बताउनन

इरसेकका

पडहचान

भयो

अध्यक्ष

गरी

।

रयूनीकरणका

उल्लेख

गडरएका

व्यडक्तहरूका
गनय

सबै

पडन

अपाङ्गता

सवालहरूलाई
मानव

डवडभन्न

भएका

अडिकार

प्रकारका
व्यडक्तहरूका

लाडग काम गनय पने र यसमा अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरूलाई पडन समावेश गनय
जरुरी रहेको बताउनन भयो । सो दनई डदने
राडष्िय भेलामा इरसेकका पूवाञ्चल क्षेत्रीय
संयोजक सोमराज थापाले मानव अडिकार

रक्षक

सम्मेलन

सम्झना

श्रेष्ठले

र

यसका

मानव

उपलडब्िहरू,

अडिकार

रक्षक

सम्बरिी अरतराडष्िय व्यवस्था र मस्यौदा
डविेयक,
३०३०

अडिवक्ता

डटकाध्वज

यस अपाङ्ग आवाज पतत्रकामा
प्रकाशन गररएका तनजी तवचार िथा
लेखहरूले अपाङ्ग आवाज
मातसक पतत्रकाको प्रतितनतित्व
गदैनन् ।

खड्काले

Rights of PWDs: Action in Development

- सम्पादक

समाचार विविध

सावाजतनक सुनुवाई कायाक्रम
८ पुि २०७३, शर्मवला सर्श्वकमाव, काठमाण्िौं ।

नेत्रडहन यनवा संघ नेपालका अध्यक्ष कलािर

नेपाल अपाङ्ग मडहला संघको आयोजना

भण्िारीले अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूले

तथा

फाउण्िेशनको

डशक्षा, स्वास््य तथा रोजगारीमा डवडभन्न

सहयोगमा काठमाण्िौंमा अपाङ्गता भएका

समस्याहरूको सामना गननय परेको गननासो

मडहलाका सवालहरू सम्बरिी सावयजडनक

गननय भयो भने मेरुदण्ि पक्षघात भएकी

सनननवाई काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग मडहला

मडहला देवी आचाययले ह्वीलडचएर तथा अरय

ओपन

सोसाइटी

नेपाल अपाङ्ग मडहला संघको आयोजनामा काठमाण्िौंमा सम्पन्न अपाङ्गता भएका मडहलाका सवालहरू सम्बरिी सावयजडनक
सनननवाई काययक्रमको एक झलक । तडस्वर : गणेश सनवेदी

संघकी अध्यक्ष डनमयला डितालले गोरखा र

सहयोग

िाडदङ्ग

भएका

डजल्लामा

रहेका

अपाङ्गता

सामग्री

प्रयोगकता

व्यडक्तहरूलाई

अपाङ्गता

डवद्यालय

स्तरको

भएका मडहलाहरूको अवस्था, त्यो क्षेत्रका

डशक्षा डलने क्रममा छात्रवृडत्तको व्यवस्था

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका समस्याको

गडरनन पने बताउनन भयो । सो काययक्रममा

डवषयमा

गोरखा

तयार

पाडरएको

एक

प्रस्तनडत

प्रस्तनत गननय भएको डथयो । सो काययक्रममा

डजल्लाकी

शारीडरक

अपाङ्गता

भएकी मडहलाहरू डवडभन्न डहंसाबाट पीडित
भएको, अपाङ्गता पडरचयपत्र र नागडरकता

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र

३१३१

समाचार विविध

नपाएको र उनीहरूको रयायको लाडग सबै

डवद्याथीहरूलाई

एकजनट भएर काम गननप
य ने कुरामा जोि

गराउने,

डदनन

संरचनाहरू

भयो

।

त्यसैगरी

नेपाल

अपाङ्ग

पडन

अब

बन्ने

छात्रवृडत्त

उपलब्ि

डवद्यालयका

भौडतक

अपाङ्गता

त्यसैगरी

मडहला

बताउनन

डवडभन्न

बालबाडलका तथा समाज कल्याण मरत्रालय

सवेक्षण

गने

क्रममा

।

बनाउने

मडहला संघकी महासडचव मीना पौिेलले
डजल्लामा

भयो

मैत्री

अडिकांश अपाङ्गता भएका मडहलाहरूले

अपाङ्गता

स्वास््य उपचार नपाएको भेडटएको बताउनन

उपसडचव

भयो । यसै काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग

भएका

मानव अडिकार केरिकी अध्यक्ष तारा वदन

समािानको लाडग मरत्रालयले सुँिै सहयोग

सेिाईले

गने

सरकारले

सञ्चालन

गरेको

अडिकार
केशव

प्रवद्धयन

भट्टराईले

व्यडक्तहरूका

बताउनन

भयो

।

शाखाका
अपाङ्गता

यस्ता
उक्त

समस्या
काययक्रमकी

पननस्थापना गृहमा आडथयक अवस्था कमजोर

प्रमनख अडतडथ एवं राडष्िय मानव अडिकार

भएका

व्यडक्तहरूलाई

आयोगकी

सदस्य

पडन समेट्ननपने कुरामा जोि डदनन भयो ।

अपाङ्गता

भएका

नेपाल अपाङ्ग मडहला संघले राजिानीमा

समस्या रयूनीकरणको लाडग सक्दो सहयोग

आयोजना

गने बताउुँदै नेपाल सरकारले अपाङ्गता

अपाङ्गता

भएका

गरेको

सावयजडनक

सनननवाई

काययक्रममा डशक्षा डवभाग समाडहत डशक्षा

भएका

शाखाका

रयूनीकरणको

प्रमनख

एवं

उपडनदेशक

गणेश

पौिेलले यसै शैडक्षक सत्र देडख कक्षा ११ र

मोहना

व्यडक्तहरूका

व्यडक्तहरूको
लाडग

अरसारीले

यस्ता
डवशेष

यस्ता

समस्या

काययक्रमहरू

ल्याउनन पने कुरामा जोि डदनन भयो ।

१२ मा अध्ययन गने अपाङ्गता भएका

बोतसया खेल सम्पन्द्न
१७ पुि २०७३, िुसनल सर्.क., काठमाण्िौं ।

नेपाल

बोडसया

जापान-नेपाल
सहयोगमा
अवसरमा

नयाँ

संघको
डशक्षा
वषय

काठमाण्िौंमा

आयोजना
मैत्री
सन्
पूणय

तथा

काययक्रममा नेपाल बोडसया संघकी अध्यक्ष

समाजको

गोमा देवी पौिेलले बोडसया खेलको बारे

२०१७
तथा

को

प्रस्ट पादै सो काययक्रमलाई सफल बनाउन

अडत

सहयोग पनयाउने जापान-नेपाल डशक्षा मैत्री

अशक्त अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरू बीच
३२३२

बोडसया खेलको आयोजना गडरयो । सो

समाज

लगायतका
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सम्पूणयलाई

िरयवाद
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डदनन भयो । सोही क्रममा मेरुदण्ि पक्षघात

सहयोग गने प्रडतबद्धता जनाउनन भयो ।

खेलकुद संघकी अध्यक्ष गायत्री दाहालले

उक्त काययक्रममा राडष्िय अपाङ्ग महासंघ

अपाङ्गता

नेपालका

भएका

खेलकुदलाई
लाडग

गाउुँ-गाउुँ

र

समाजमा

व्यडक्तहरू

व्यडक्तहरूको

पडन

सम्म

लैजानको

अपाङ्गता

खेलकुदमा

भएका

संलग्न

हनन

महासडचव

राजन

बस्नेतले

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको खेलकुदको
डवकासको लाडग बोडसया खेल लगायतका

अरय

खेललाई

राडष्िय

स्तरको

मारयता

सक्छन् भन्ने जनचेतना फैलाउन आफ्नो

डदइनन पने कुरामा जोि डदनन भयो । सो

संस्था प्रयासरत रहेको बताउनन भयो ।

काययक्रममा बोडसया खेलमा पूणय तथा अडत

त्यसै गरी काययक्रमका प्रमनख अडतडथ एवं

असक्त अपाङ्गता भएका ३० व्यडक्तहरूको

समाज

सहभाडगता

कल्याण

पडरषदका

उपाध्यक्ष

रहेको

डथयो

डवकासका

व्यडक्त

खेलािीहरूलाई काययक्रमका प्रमनख अडतडथ

सरह अपाङ्गता भएका व्यडक्तको लाडग

एवं समाज कल्याण पडरषदका उपाध्यक्ष

पडन

नीलमनी

उडतकै

जरुरी

खेलकुदका

हनने

अरय
बताउुँदै

काययक्रमहरूलाई

यस्ता
आगामी

बराल

तृतीय

खेलमा

प्रथम,

खेलकुद

र

सो

नीलमनी बरालले मानडसक साथै शारीडरक

लाडग

डद्वतीय

।

ज्यूको

हातबाट

हनननहन
न े

शील

डवतरण गडरएको डथयो भने काययक्रमको

डदनमा काठमाण्िौंमा मात्र सीडमत नराखी

संचालन

शारीडरक

अपाङ्गता

भएकी

प्रत्येक डजल्ला-डजल्लामा पनर्याउनको लाडग

मडहला देवकला पराजनलीले गननयभएको डथयो

समाज कल्याण पडरषदको तफयबाट सक्दो

।

िनहुमुँ ा सहायक सामाग्री तविरण
३ माघ २०७३, मिन पौिेल, तनहुँ

सहायक सामाग्री

डवतरण

गडरयो

। सो

अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पननस्थापना

काययक्रममा काययक्रमका प्रमनख अडतडथ तथा

केरि

व्यास नगरपाडलकाका काययकारी अडिकृत

बनेपाको

भएका

आयोजना

व्यडक्तहरूका

(डरसेि)
अपाङ्गता

को

र

लाडग

श्रोत

केरि

डिल्लीराम

डसग्देलले

सहायक

सामाग्री

शारीडरक

डवतरण गदै तनहनुँ डजल्लामा रहेका डवडभन्न

बालबाडलकाहरूलाई

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई

संयोजनमा

भएका

अपाङ्गता

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पननस्थापना केरि बनेपाको आयोजना र अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका लाडग श्रोत केरि (डरसेि) को
संयोजनमा शारीडरक अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरूलाई सहायक सामाग्री डवतरण काययक्रमको एक झलक । तडस्वर : मदन पौिेल

आवचयक परेको सहयोग गने बताउनन भयो

शाखाका प्रमनख रािा वाग्ले, अपाङ्ग बाल

।

उक्त

काययक्रममा

कायालय

तनहनुँका

चरिमणी

अडिकारी,

उद्योग

डवकास

डजल्ला

स्वास््य

अस्पताल तथा पननस्थापना केरि बनेपाका

जनस्वास््य

अडिकृत

उडमयला एम. िोटेल, डस.डव.आर. नेटवकय

घरेलन

तथा

सडमडतका

अडिकृत डवचवभि खनाल,

साना

तनहनुँका संयोजक डवष्णन प्रसाद गौतम र

प्राडवडिक

सेतो गनराँस बाल डवकास सेवाका सडरता

मडहला

तथा

बालबाडलका कायालयका सामाडजक सनरक्षा

भण्िारी लगायतले शनभकामना व्यक्त गननय
भएको डथयो ।

भूकम्पको चुनौिीको तवर्यमा अनुभव आदान प्रदान कायाक्रम
५ माघ २०७३, शर्मवला सर्श्वकमाव, काठमाण्िौं

अपाङ्गता

भएका

व्यडक्तको

लाडग

स्वावलम्बन जीवन पद्धडत केरि काठमाण्िौं
३४३४

र

इरुका

(IRUKA)

तथा

जाइका

(JICA)को

सहयोगमा

भूकम्प

पचचात्

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको अवस्था,
अपाङ्गता

भएका
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व्यडक्तको

लाडग
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स्वावलम्बन

जीवन

केरि

व्यडक्तको लाडग स्वावलम्बन जीवन पद्धडत

काठमाण्िौंले गरेको सहयोग साथै नेपाल

केरि काठमाण्िौंका अध्यक्ष गणेश के.सी.

र

ले अब यो संस्थाले

भारतमा

पद्धडत

भूकम्पको

समयमा

भएको

वषयको लाडग नेपालमा

चननौतीको बारेमा अननभव आदान प्रदान

रहेका भूकम्प पचचात् डवडभन्न प्रकारका

काययक्रम काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । सो

अपाङ्गता

काययक्रममा

काम गनय लागेको जानकारी डदनन भयो ।

लाडग

अपाङ्गता

स्वावलम्बन

काठमाण्िौंले
आएको
महासडचव

भएका

जीवन

भूकम्पको

व्यडक्तको

पद्धडत

केरि

समयमा

गदै

काययको

बारेमा

संस्थाका

कृष्ण

गौतमले

जानकारी

भएका

व्यडक्तहरूको

लाडग

सो काययक्रममा जापानका प्रडतडनडि राइको
सान

Raiko San

भूकम्पको

कारण

ले

जापानमा

अपाङ्गता

भएका

व्यडक्तहरूले भोग्न परेका चननौतीहरू र

अपाङ्गता भएका व्यडक्तको लाडग स्वावलम्बन जीवन पद्धडत केरि काठमाण्िौंको आयोजनामा भूकम्प पचचात् अपाङ्गता भएका
व्यडक्तहरूको अवस्थाको बारेमा अननभव आदान प्रदान काययक्रमको एक झलक । तडस्वर : शडमयला डवचवकमा

गराउनन भएको डथयो । सो काययक्रममा

भूकम्पले पारेको असरको बारेमा काययपत्र

आयोजक

देवी

प्रस्तनत गननय भएको डथयो । यसै क्रममा

आचाययले संस्थाले भूकम्प पचचात् घर डभत्र

उहाँले यो यस डवषयमा सबै डमलेर काम

नै रहन बाध्य भएका अपाङ्गता भएका

गननय

व्यडक्तहरूको उद्धारको लाडग काम गदै

अपाङ्गता

आएको बताउनन भएको डथयो । त्यसै गरी

स्वावलम्बन

उक्त

काठमाण्िौंका काययक्रम व्यवस्थापक डदपा

संस्थाकी

काययक्रममा

कोषाध्यक्ष

अपाङ्गता

भएका

पने

बताउनन

भयो

भएका
जीवन

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र

।

त्यसै

गरी

व्यडक्तको

लाडग

पद्धडत

केरि

३५३५
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उपाध्यायले

कारण

गननय

परेका

संस्थाहरूको सहयोगको आवचयक रहेको

समयमा

बताउनन भएको डथयो । साथै सहभागीहरूले

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई गडरएको

भूकम्पको समयमा कसरी सनरडक्षत रहने

सहयोगको

गननय

भन्ने बारेमा डवशेष गरी अपाङ्गता भएका

काययक्रममा

व्यडक्तहरू र उनीहरूका अडभभावकहरूलाई

जीवन

नेपालमा

यापन

समस्याको

भएको

गने

क्रममा

बारेमा

र

बारेमा

डथयो

सहभागीहरूले

भूकम्पको
भोग्न

भूकम्पको

काययपत्र
।

प्रस्तनत

उक्त

भूकम्पको

समयमा

कसरी

सनरडक्षत रहने, यो काययक्रममा सबै प्रकारका

पने,

यो

काययको

लाडग

सबै

संघ

ताडलम डदनन पने कुरामा पडन जोि डदनन
भएको डथयो ।

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई समावेश

स्वगीय खगेन्द्र बहादुर बस्नेिको ८९ औ ं जन्द्म जयन्द्िी मनाइयो
५ माघ २०७३, शर्मवला सर्श्वकमाव, काठमाण्िौं

जोि डदने बताउनन भयो । त्यसै गरी नेपाल

नेपाल अपाङ्ग संघका संस्थापक अध्यक्ष

पारा ओलडम्पक कडमडटका अध्यक्ष डदपक

खगेरि बहादनर बस्नेतको ८९ औं जरम

कोइरालाले

जयरती काठमाण्िौंमा मनाइयो । उहाँको

अपाङ्गता

जरम जयरतीको अवसरमा काठमाण्िौंको

आवास

जोरपाटीबाट

र्याली

व्यवस्था गरेर ठूलो योगदान डदनन भएको

डनकाडलएको डथयो । उक्त र्याली नेपाल

बताउुँदै आगामी डदनमा हामीहरूले उहाँकै

अपाङ्ग संघको खगेरि नवजीवन केरिमा

प्रेरणा अननसार सबै प्रकारका अपाङ्गता

कोण सभामा गएर पडरणत भएको डथयो ।

भएका व्यडक्तहरूको लाडग काम गननय पने

उक्त काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग खगेरि

बताउनन भयो भने नेपाल ह्वीलडचएर क्लबका

नवजीवन

अध्यक्ष ढनडण्िराज चाडलसेले स्वगीय खगेरि

सभापडत

बाजागाजा

केरि

सडहत

काठमाण्िौंका

डशवहरी

अपाङ्गता

जगतमा

योगदानको

स्मरण

शाखाका

खगेरि
भएका

सडहत

बहादनर
व्यडक्तहरूको

डशक्षा

बस्नेतको

बस्नेतले

तथा

ताडलमको

पौिेलले

उहाँले

बहादनर

पनर्याउनन

भएको

जीवन सफल भएको बताउनन भयो । उक्त

सबै

काययक्रमका

संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउने कुरामा

बालबाडलका

गदै

अब

बन्ने

प्रेरणाले

लाडग

प्रमनख
तथा

आज

अडतडथ
समाज

एवं

आफ्नो
मडहला
कल्याण

मरत्रालयका सडचव डवष्णन प्रसाद लमसालले
३६३६
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नेपाल अपाङ्ग संघका संस्थापक अध्यक्ष खगेरि बहादनर बस्नेतको ८९ औं जरम जयरतीको अवसरमा काठमाण्िौंमा आयोडजत काययक्रमको एक
झलक । तडस्वर : शडमयला डवचवकमा

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको पननस्थापना

यसका

साथै

उहाँले

राज्यले

लाडग राज्यको तफयबाट सक्दो सहयोग गने

भएका

व्यडक्तहरूलाई

अवसर

बताउनन भयो । त्यसै गरी नेपाल अपाङ्ग

बताउनन भयो । त्यसै गरी डवडभन्न समयमा

संघका

अध्यक्ष

डवडभन्न

खगेरि

बहादनर

स्थापना

गरेर

मोहन

महजयनले

बस्नेतले
अपाङ्गता

यो

स्वगीय
संस्थाको

जगतमा

ठूलो

योगदान पनर्याउनन भएको बताउनन भयो ।

खेलकुदमा

सहभागी

अपाङ्गता
डदनन

पने

भएका

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई पनरस्कार
तथा प्रमाण पत्र डवतरण पडन गडरएको डथयो

।

०१-४९११०९२
अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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उपचार िथा पुनस्थाापना तशतवर सम्पन्द्न
८ माघ २०७३, िल बहािुर िुनार, बर्िवया

लाडग अस्पताल भनाको लाडग डसफाडरस

अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पननस्थापना

गडरएको डथयो भने ३१ जनाको सहयोगी

केरि, मध्य पडचचमाञ्चल क्षेत्रीय कायालय
नेपालगरज र बडदयया अपाङ्ग पननस्थापना
केरि

गनलडरयाको

शारीडरक

संयक्
न त

अपाङ्गता

आयोजनामा

भएका

बाडलकाहरूको लाडग २ डदने

बाल

उपचार तथा

पननस्थापना डशडवर बडदययामा सम्पन्न भएको
छ । डजल्ला अस्पताल बडदयया र राजपनर
स्वास््य

केरिमा

डशडवरबाट

१

सम्पन्न

सय

५८

भएको

जना

सो

शारीडरक

अपाङ्गता भएका बालबाडलका लाभाडरवत
भएका छन् । त्यसै गडर डजल्ला स्वास््य
कायालय बडदययाको समरवय तथा प्लान
इरटरनेशनल

बाँकेको

साझेदारीमा

सञ्चाडलत डशडवरमा पडन ६६ जना नयाँ र
९२ जना पनराना बालबाडलकाहरूको पडन
स्वास््य परीक्षण गडरएको डथयो । त्यसै गडर
डजल्ला

अस्पताल

र

राजपनर

बडदययामा

सम्पन्न डशडवर २२ जनालाई शल्यडक्रयाको

सामाग्रीको लाडग नाप जाँच, १३ जनालाई
सहायक सामाग्री प्रदान गडरएको डथयो भने
५

जनालाई

अस्पतालमा

उपचारको
डसफाडरस

लाडग

गडरएको

अरय
र

८७

जनालाई डफडजयोथेरापी तथा परामशय सेवा
प्रदान गडरएको अपाङ्ग बाल अस्पतालका
क्षेत्रीय कायालयका प्रमनख वासनदेव जोशीले
जानकारी डदनन भयो । सो डशडवरमा १८ वषय

सम्मका

शारीडरक

बालबाडलकाहरूको

अपाङ्गता

भएका

जरमजात

पैताला

बाङ्गो र अन् डवकृतहरू भएको, पोडलयो
लागेको, हात खनट्टा कमजोर भएको, जोनी
दनख्ने, सनडनने र फुडस्कएको, आगोले पोलेर
जोनीहरू खनडम्चएको, हािको डटबी. भएको,
हाि पाक्ने रोग, जरम वा जरम पचचात्
शरीरको

अंगभंग

भएको

लगायतका

समस्याहरूको परीक्षण गडरएको आयोजक
संस्थाले जनाएको छ ।

भूकम्प पीतिि अपाङ्गिा भएका तकस्मि र के शव पौिेललाई घर हस्िान्द्िरण गररयो
नेपाल पोखरा र नेपाल अपाङ्ग उत्थान

२८ माघ २०७३ िंसगता पौिेल, पर्वत

कुचमा

नगरपाडलका

१७

पकुवा

डनवासी

रयून ृडष्टयनक्त अपाङ्गता भएका डकस्मत
पौिेल र केशव पौिेललाई आइ.एन.एफ.
३८३८

समाज

पवयतको

आडथयक

सहयोगमा

घर

डनमाण गरी हस्तारतरण गडरएको छ । २
कोठे अपाङ्गता मैत्री शौचालय सडहतको २
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समाचार विविध

लाख ३० हजार नगद र २ लाख ७०

डवष्णन पौिेल लगायतले शनभकामना व्यक्त

हजार बराबरको जन श्रमदान गरी कडरब

गननय भएको डथयो । काययक्रममा डकस्मतका

५ लाख बराबरको लागतमा उक्त डनमाण

बनवा षिानरद पौिेलले आइ.एन.एफ. नेपाल

कायय सम्पन्न भएको नेपाल अपाङ्ग उत्थान

पोखरा र नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज

समाज

पवयतले

पवयतका

बताउनन

भयो

अध्यक्ष

।

काययक्रमको
आइ.एन.एफ.

उक्त

गणेश

सनवेदीले

घर

हस्तारतरण

उद्घाटनका

क्रममा

पोखराका

डनदेशक

गंगा

आफ्ना

छोराहरूलाई

ृडष्टडवडहन

यसरी

घर

भएका

डनमाण

गरेर

उपलब्ि गराएकोमा िरयवाद डदनन भएको
डथयो

।

सो

घर

हस्तारतरण

काययक्रम

सनवेदीले अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई

नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज पवयतका

समाजले सकारात्मक ृडष्टकोण राख्ननको

अध्यक्ष गणेश सनवेदीको अध्यक्षता सञ्चालन

साथै समान व्यवहार गननय पने बताउनन भयो

भएको

। त्यस्तै गरी सो काययक्रममा नेकपा एमाले

संयोजक जगन्नाथ शमाले संचालन गननय

गाउुँ

भएको डथयो ।

अध्यक्ष

राजेरि

सनवेदी,

माओवादी

डथयो

भने

संस्थाका

काययक्रम

प्रडतडनडि लालप्रसाद पौिेल, विा अध्यक्ष

बतदाया अपाङ्ग पुनस्थाा पना के न्द्रको ५ औ अतिवेशन िथा सम्मान कायाक्रम सम्पन्द्न
२९ माघ २०७३, िलबहािुर िुनार, बर्िवया

केरिको १३ औ सािारण सभा तथा ५ औ

बडदयया अपाङ्ग पननस्थापना केरिको १३ औ

अडिवेशनको अवसरमा अपाङ्गता भएका

सािारण

सभा

तथा

५

औ

अडिवेशन

बडदययाको गनलडरयामा सम्पन्न भयो । सो
सािारण

सभा

तथा

काययक्रम

संस्थाका

५

औ

अध्यक्ष

अडिवेशन

दल

बहादनर

सननारको अध्यक्षतामा तथा नागडरक समाज

सञ्जाल

बडदययाका

ओलीको

प्रमनख

संयोजक

आडत्यता

बालकृष्ण
र

राडष्िय

अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सनदशयन
सनवेदीको डवशेष आडत्यमा सम्पन्न भएको
डथयो

।

बडदयया

अपाङ्ग

पननस्थापना

व्यडक्तहरूको हक डहत, संरक्षण संवियन र
पननस्थापनाको
पनर्याउनन

लाडग

भएको

भडन

अतनलनीय

योगदान

राडष्िय

अपाङ्ग

महासंघ नेपालका अध्यक्ष सनदशयन सनवेदी र
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिका
महासडचव
डजल्ला

जगडदश
प्रशासन

प्रसाद

अडिकारी,

कायालय

बडदययाका

प्रशासकीय अडिकृत अजनयन सनवेदी र पूवय
प्रशासकीय
दोसल्ला

अडिकृत
ओढाएर

कृष्णराज

सम्मान

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र

परतलाई

पत्रका

साथ
३९३९
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समाज

सञ्जाल

बडदययाका संयोजक
बालकृष्ण
राडष्िय

अपाङ्ग

महासंघ

नेपालका

अध्यक्ष

सनदशयन

सनवेदी,

नेपाल

अपाङ्ग

मानव

अडिकार
बडदयया अपाङ्ग पननस्थापना केरिद्वारा राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सनदशयन सनवेदीलाई
सम्मान गदाको एक झलक । तडस्वर : दल बहादनर सननार

ओली,

केरिका

महासडचव जगडदश
प्रसाद

अडिकारी,

सम्मान गडरएको डथयो । बडदयया अपाङ्ग

मानव अडिकार एलाइरसका अध्यक्ष केशव

पननस्थापना केरिको १३ औ सािारण सभा

बहादनर डज. सी., इरसेक बडदययाका डजल्ला

तथा

बहादनर

प्रडतडनडि मान बहादनर चौिरी, सामनदाडयक

क्षेत्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्य काययसडमडत

बन उपभोक्ता महासंघ बडदययाका मनकुरद

सवयसम्मत

सनवेदी लगायतले शनभकामना मरतव्य राख्नन

५

औ

अडिवेशनले

चयन

गरेको

कृष्ण
छ

।

जसमा

उपाध्यक्षमा वेदनाथ पनेरु, सडचवमा इरि
बहादनर

थारु,

सह-सडचवमा

हडर

भएको डथयो ।

प्रसाद

पौिेल, कोषाध्यक्षमा
गीता

अडिकारी

चयन हननन भएको छ
भने

सदस्यहरूमा

दामोदर

िोटेल,

सडवना

थारु,

सरतोष देवकोटा र
शारदा पौिेल रहनन
भएको

छ

।

सो

काययक्रममा नागडरक

बडदयया अपाङ्ग पननस्थापना केरिद्वारा नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिका महासडचव जगडदश प्रसाद
अडिकारीलाई सम्मान गदाको एक झलक । तडस्वर : दल बहादनर सननार

४०४०
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