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पाठक पत्र

सकारात्मक प्रभाव परेको छ

अपाङ्गिाको बारेमा अझ िेरै
जानकारी तदनु होला

आदरणीय सम्पादक ज्यू, नमस्कार । म अपाङ्ग

अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिका मैले पढ्ने अवसर
पाएको छु । यो पत्रिका ज्यादै राम्रो लाग्यो ।

पत्रिकामा कत्रवता, गजलहरू समावेश हनु त राम्रो
हो । यसको साथै अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूले
प्राप्त गने सेवा सुत्रवधाको बारे मा पत्रन स्पष्ट रूपमा
जानकारी हने गरी लेत्रि ददएमा उि सेवा
सुत्रवधाको बारे मा जानकारी हने त्रथयो
जस्तै

।

अपाङ्गता

पत्रिकाका आधारमा अपाङ्गता सम्बन्धीका
जानकारीहरू अरू व्यत्रिहरूलाई पत्रन त्रसकाउने
गददछु । त्यसैले यो पत्रिकाले अपाङ्गताको
बारे मा जनचेतना जगाउनको लात्रग सहयोगी
भूत्रमका त्रनवादह गरे को छ । यसले पत्रिका मार्द त
समाजमा रहेका व्यत्रिहरूमा अपाङ्गता प्रत्रत
सकारात्मक संदश
े ददन सर्ल भएको छ ।
आगामी ददनमा पत्रन यस्तै काम गदै जाओस्

पररचय
पि

आवाज पत्रिकाको त्रनयत्रमत पाठक हुँ । यसै

साथै यो अपाङ्ग आवाज पत्रिकाको

त्रलने

उत्तर प्रगत्रतको कामना गददछु ।

सम्बन्धमा,
अपाङ्गता
पररचय

त्रवनय काकी, रामेछाप ।

पि,

त्रशक्षा, यातायात

पतत्रका तनयतमि रूपमा पढ्न पाइएन

लगायतका
क्षेिहरूमा के कस्ता

आदरणीय सम्पादक ज्यू नमस्कार

सेवाहरू प्राप्त गनद

म अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकाको त्रनयत्रमत

सदकन्छ भन्ने बारे मा
यो

पत्रिका

लेत्रिददएमा

त्रवत्रभन्न त्रजल्लामा रहेका ग्रामीण क्षेिमा रहेका
अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूले थाहा पाउने त्रथए ।
त्रवगतका

उत्तर-

ददनमा

अपाङ्ग

आवाज

मात्रसक

पत्रिकाका के ही अंकहरूमा त समावेश गररएको छ ।
तर त्यो पयादप्त भएको छैन । त्यसैले त्रवगतका
ददनमा धेरै भन्दा धेरै जानकारीहरू समावेश
गररददएमा राम्रो हने त्रथयो । हामीहरूले पत्रन सेवा

सुत्रवधाको बारे मा हाम्रो अत्रधकारको बारे मा सबै
अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूलाई जानकारी ददन
सत्रजलो हने त्रथयो ।

त्रवनीता तामाङ, त्रसन्धुपालचोक ।

पाठक तथा रे त्रियो कायदक्रमको त्रनयत्रमत श्रोता

पत्रन हुँ । तर के ही समय देत्रि यो हामी सबैको
आवाज बुलन्द गने अपाङ्ग आवाज मात्रसक
पत्रिका त्रनयत्रमत रूपमा पढ्न पाएको छैन । हामी
कहाुँ आजकाल यो पत्रिका आएको छैन । त्यसैले
आगामी ददनमा यो पत्रिकालाई त्रनयत्रमत रूपमा
सबै स्थानमा समयमा नै पठाउने प्रयास गनुद हन
अनुरोध गददछु । आगामी ददनमा पत्रन यो
पत्रिकामा

त्रनयत्रमत

रूपमा

सबै

प्रकारका

अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूका सवालहरूलाई
समावेश गने गनुद होला । यो पत्रिकाको प्रगत्रतको
हार्ददक मंगलमय शुभकामना व्यि गनद चाहन्छु ।

सत्रवता थापा, तनहुँ ।

सम्पादकीय

अन्िराातरिय मतहला तदवस र अपाङ्गिा भएका मतहलाको सवाल

ह

रे क वर्षको मार्ष ८ ताररखलाई ववश्व
भरर नै अन्तराषवरिय मविला विवसको
रूपमा मनाउने गररन्छ । ववश्वमा जस्तै नेपालमा पवन
गत बधु वार फागनु २५ गते मार्ष ८ ताररखका विन
वववभन्न कायषक्रमिरूको आयोजना गरे र यो विवस
सम्पन्न गररयो । यस वर्षको १०७ औ ं अन्तराषवरिय
मविला विवसको अन्तराषवरिय नारा “बिवलिँिो
पररवेशमा कामकाजी मविला : सन् २०३० सम्म
बराबरी पाइला” र रावरिय नारा “मविला सम्मानको
आधार : सीपयक्त
ु िात र स्वरोजगार” भन्ने रिेको
वियो । यसै विवसका अवसरमा वववभन्न वगष
समिु ायका मविलािरू जस्तै वववभन्न प्रकारका
अपाङ्गता भएका मविलािरूको पवन सिभावगता
रिेको वियो । यो विवसको अवसरमा मविलािरूले
आफ्ना िक वित र अवधकारका सवालिरूलाई
सम्बवन्धत वनकाय सम्म पयु ाषउनको लावग आवाज
बल
ु न्ि गने गिषछन् । तर िरे क वर्ष अन्तराषवरिय
मविला विवस मनाउिँिै आएता पवन मनोसामावजक
अपाङ्गता भएका मविलािरूका सवालिरू
समावेश िुन सके को पाइिँिनै । वववभन्न समयमा यस्ता
विवसिरू मनाई रििँिा अन्य मविलािरूको तल
ु नामा
अवधकांश ठाउिँमा अपाङ्गता भएका मविलािरू
पछाडी परे को पाइन्छ । उनीिरूका सवालिरूलाई
र्ासो नविएको, उनीिरूको उल्लेखनीय सिभावगता
नभएको अवस्िा छ । वकनकी िाम्रा भौवतक
सरं र्नािरू र िाम्रो समाजमा अपाङ्गता प्रवत भएको

नकारात्मक सोर्का कारण अपाङ्गता भएका
मविलािरूका वशक्षा, स्वास््य, रोजगारी,
प्रवतवनवधत्व तिा सिभावगता लगायतका सवालिरू
पणू ष रूपमा समावेश िुन सके का छै नन् । यस्ता विवस
मनाई रििँिा अन्य मविलािरू जस्तै अपाङ्गता
भएका मविलािरूका मद्दु ािरूलाई पवन सिँगसिँगै
लैजानु जरुरी छ । अन्तराषवरिय मविला विवसका
अवसरमा शभु कामना व्यक्त गिै अपाङ्गता भएका
मविलािरूको िक अवधकारको लावग उनीिरूको
सिभावगता तिा प्रवतवनवधत्वलाई मित्व विनु पने
िुन्छ । यस विवसका अवसरमा आविषक वर्ष
२०७३/०७४ िेवख रारिपवत मविला उत्िान
कायषक्रमिरू सञ्र्ालन पवन गररएको छ । यो
कायषक्रम नेपालका २५ वजल्लामा आपत्कावलन
सेवा के न्रिरू सञ्र्ालन गरी व्यववस्ित गररने
भएको छ । तर यसमा अपाङ्गता भएका
मविलािरूको सिभावगताको कुनै कुरा प्रस्ट रूपमा
उठाइएको पाइिँिनै । लैङ्वगक विसं ाबाट पीवडतलाई
तत्काल उद्धार एवम् राितका लावग “लैङ्वगक विसं ा
वनवारण कोर् वनयमावली २०६७ जारी गरर रावरिय
कोर्को व्यवस्िा र पररर्ालन गररएको छ तर
अवधकाश
ं अपाङ्गता भएका विसं ा पीवडत
मविलािरू यो सेवाबाट ववञ्र्त भएका छन् ।
अबका अन्तराषवरिय मविला विवस मनाउिँिा
अपाङ्गता भएका मविलािरूका सवालिरूलाई
पवन पविलो प्रािवमकताका साि अगावड सानषु पने
िेवखन्छ ।

बी. पी. नेत्र प्रधतष्ठान

बी. पी. नेत्र प्रतिष्ठान बाल आँखा, कान, घाँटी अस्पिाल एवं पुनःस्थापना सेवाको
काया

भ

क्तपरु वजल्लाको मनोिरा
पल
ु बाट िवक्षण तफष
कररब ४ सय वमटर पर खोलाको वकनारमा
पिे िँलो र रातो रङको ५ तले भवन रिेको छ । यो
भवन बी. पी. नेत्र प्रवतष्ठान बाल आिँखा कान
अस्पताल एवं पनु ःस्िापना सेवा नामक
सस्ं िाको िो । यिािँ िामीले स-साना दृविववविन

४४

बालबावलकािरू रमाइलो वातावरणमा त्यिािँ
वसकाइने वक्रयाकलापमा सिभागी भएको पाउिँछौं
। सस्ं िामा ३ वर्ष िेवख ८ वर्ष सम्मका दृविववविन
अपाङ्गता भएका बालबावलकािरूलाई
छात्रावास सवित वनःशल्ु क रूपमा जीवन
उपयोगी सीप वसकाइन्छ । वव.स.२०६९ सालमा
अिाषत् सन् २०१२ मा स्िापना भएको यो
सस्ं िामा ३ िेवख ८ वर्ष सम्मका उमेर भएका
दृविववविन तिा श्रवण दृविववविन

Rights of PWDs: Action in Development

बी. पी. नेत्र प्रधतष्ठान

तात्रलम प्राप्त त्रशक्षकहरुको पत्रन व्यवस्था गररएको छ
यो बाल आँखा नाक, कान, घािी अस्पताल एवं पुनःस्थापना सेवा बी.पी.नेत्र प्रडतटठानद्धारा
डनमाण गडरएको अस्पताल हो । यो अस्पताल माफयत दृडटिडवडहन अपाङ्गता भएका
बालबाडलकाहरुको पुनस्थापना सेवाको लाडग पडन काम गडर रहेको छ । यहाँ श्रवण
दृडटिडवडहन तथा दृडटिडवडहन बालबाडलकाहरुको पडहचानको लाडग सामुदडयक काययक्रमहरु
डनररतर गडर रहेका छौ । अडहले सम्म हामी ५० विा डजल्लामा पुडग सकेका छौ । त्यहाँका
स्थाडनय

संघ

संस्थाहरुको

सहकाययमा

काययक्रमहरु

सञ्चाडलत

गडरएको

छ

।

यी

काययक्रमहरुमा दृडटिडवडहन बालबाडलकाहरु पत्ता लगाउनको डनडमत्त सरोकारवालाहरुसँग
छलफल गने, हाम्रा सेवा सुडविाहरुको बारेमा जानकारी गराउने

काम गने गदयछौ र

डवडभन्न ठाँउहरुमा स्वास््य परीक्षण गदा बालबाडलकाको पडहचान गने, देख्न र सुन्न सक्ने
क्षमताको जाँच

गने गडररछ । बडहरा तथा दृडटिडवडहन बालबाडलकाको लाडग हामीसँग

ताडलम प्राप्त डशक्षकहरु हुनु हुरछ र ती डशक्षकहरुको माध्यमबाि उनीहरुलाई सीप
डसकाउने गडररछ । उनीहरुको लाडग हामीले पाठ्यक्रम डवकास गरेर उनीहरुको क्षमताको
आिारमा डसकाउने गडररछ । त्यसैको आिारमा समय ताडलका बनाएर कडरब ३ देडख ४
मडहना सम्म बच्चाहरु यहाँ बस्नु हुरछ र डसकाउने गडररछ । अब यो बच्चाले अरय
डवद्यालयमा गएर डशक्षा डलन सक्छ, समाजमा घुलडमल हुन सक्छ भन्ने भए पडछ डशक्षा
डवभागको डसफाडरस अनुसार हामी यस्ता बालबाडलकाहरुलाई डवद्यालय स्तरक सम्मको
डशक्षाको लाडग अरय डवद्यालयमा भना गराउन सहयोग गने गदयछौ ।

बालबावलकािरूलाई
प्रारवम्भक वशक्षा तिा िैवनक वक्रयाकलाप
वसकाएर सिज रूपमा ववद्यालय स्तरको वशक्षा
वलन सक्षम बनाउन िावलयो । ती
बालबावलकाको क्षमता अनसु ार ३ मविना िेवख
१ वर्ष वभत्रमा सम्बवन्धत वजल्लाको
ववद्यालयमा छात्रावास सवित पढ्ने व्यवस्िा

िा. सुवोि ज्ञवाली,
दृडटि डवशेषज्ञ
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गररन्छ । यो सस्ं िामा दृविववविन भएका ३ िेवख
८ वर्ष सम्मका बालबावलकािरूको लावग
वनःशल्ु क रूपमा छात्रावासको व्यवस्िा सवित
यिािँ खाना खान, लगु ा लगाउन, सरसफाई गनष,
िैवनक वक्रयाकलाप गराउन वसकाइन्छ । यो
सस्ं िाले वववभन्न वजल्लामा गएर स्वास््य सेवा
विने क्रममा दृविववविन बालबावलकािरूको
पविर्ान गरर यिािँ ल्याउने गररन्छ । यो सस्ं िाले
अविले सम्म ५० वजल्लामा काम गरर सके को
छ । बी. पी. नेत्र प्रवतष्ठान अन्तगषत बाल आिँखा,
कान, घािँटी अस्पताल एवं पनु स्िाषपना सेवा,
मध्यपरु वठमी नगरपावलका १६ को लोकन्िली
६६

भक्तपरु ले
अपाङ्गता
भएका
बालबावलकािरूको प्रारवम्भक बाल ववकासमा
भनष िुन पाउने अवधकारको सवु नश्चतता गनष ३
िेवख ८ वर्ष उमेर समिू का दृविववविन र दृविसिँगै
जोवडएका अन्य अपाङ्गता भएका
बालबावलकािरू जस्तै दृविववविन अवटजम,
श्रवणदृविववविन बालबावलकािरूलाई ववगत ४
वर्ष िेखी जीवनोपयोगी सीप तावलम र पवू ष
प्रारवम्भक बाल वशक्षा ( आवश्यकता अनसु ार
विवा र आवासीय रूपमा ) वनःशल्ु क प्रिान गरी
वशक्षा ववभागसिँगको सिकायषमा प्रारवम्भक बाल
ववकास के न्र दृविववविन तफष का स्रोत कक्षा
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संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद
मेरा २ जना छोरीहरु छन् । मेरो पडहलो छोरीमा
दृडटि सम्बरिीसमस्या छ । छोरी जरमेको ३
मडहनामा उसको आँखामा समस्या देडखयो । त्यस
पडछ गाँउका डवडभन्न स्थानमा जचाउन लगे ।
स्थाडनय अस्पतालले काठमाण्िौं लगेर जचाउनु भन्नु
भयो तर हाम्रो आडथयक अवस्था पडन कम भएको
कारण तत्काल नै छोरीलाई काठमाण्िौं ल्याएर
उपचार गनय पडन सडकएन । जसले गदा उ
दृडटिडवडहन हुन परयो । त्यस पडछ मेलकुनामा हरी
शाही भन्ने हुनु हुर्यो उहाँले सुखेतमा तारा
ढकाललाई डचन्नु भएको रहेछ । उहाँ माफयत
काठमाण्िौंमा यो बी.पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा,
नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा
नामक संस्थाको बारेमा जानकारी डदनु भयो । त्यस
पडछ म गाँउबाि सुखेत आएर छोरीको अपाङ्गता
पडरचय पत्र बनाए । सुखेतमा पडन यस्ता अपाङ्गता
भएका बालबाडलकाहरुको लाडग छात्रावास सडहत
पढ्ने व्यवस्था रहेछ त्यहाँ पडन मैले ३ मडहना सम्म
राखे । यो छात्रावासमा यो संस्थामा सरहरु जानु
भएको रहेछ । त्यस पडछ यो संस्थाहरुकै सरहरुले
मेरी छोरीलाई काठमाण्िौ लैजाने सल्लाह डदनु भयो
र डव.स. २०७३ काडत्तक २८ गते मेरी छोरीलाई यो
डवद्यालयमा भना गडरएको हो । यो संस्थामा आए
पडछ मेरी छोरीमा िेरै कुरामा सकारात्मक
पडरवयतनहरु आएका छन् । आगामी डदनमा पडन यो
संस्था माफयत यस्तै अरय व्यडक्तहरुलाई पडन सेवा
सुडविा डदनु होला । म यो संस्था, यस संस्थाका
सम्पूणय कमयचारीहरुलाई ह्दय देडख नै िरयवाद डदन
चाहरछु ।

सञ्र्ालन सञ्र्ावलत सामिु ावयक ववद्यालयमा
भनाष गराउिँिै आइरिेको छ । यो बी. पी. नेत्र
प्रवतष्ठान अन्तगषत बाल आिँखा, कान, घािँटी
अस्पतालमा दृवि र श्रवण शवक्त सम्बन्धी

समस्यािरूमा वबरामीिरूलाई वववशि प्रकारको
अस्पताल िुनक
ु ा सािै स्वास््य सम्बन्धी अन्य
गवतवववधिरू जस्तै स्वास््य प्रवद्धषन, स्वास््य
वशक्षा, सामिु ावयक सेवािरू, घम्ु ती
स्वास््य वशववर, विवा सामिु ावयक

नडवना डव.क. अडभभावक, सुखत
े
मेलकुना गा.डव.स.९ तोरीबारी

कान, नाक, घािँटी तिा आिँखा परीक्षण सेवा
प्रिान गरररिेको छ । यो सस्ं िाले दृवि गमु क
े ार
उपर्ार िुन नसके का बालबावलकािरूलाई
समेत स्वावलम्बी र आत्म वनभषर बनाउनको
लावग अस्पताल िाता वभत्र नै पनु स्िाषपना
सेवाको सञ्र्ालन गरर रिेको छ । बी. पी. नेत्र
प्रवतष्ठान अन्तगषत बाल आिँखा, कान, घािँटी
अस्पताल एवं पनु स्िाषपना सेवाले दृविववविन र
बविरोपन भएका बालबावलकािरूको सख्ं या
न्यनू ीकरण गने, दृविववविन र बविरोपन भएका
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यस्ता बालबावलकािरूको ववद्यालयमा भनष
सख्ं या अवभवृवद्ध गने र वशक्षाको गणु स्तरमा
सधु ार गिै लैजाने, आम्िानी िुने रोजगारीको
अवसरलाई अवभवृवद्ध गिै जाने वा आम्िानी

व्यवक्तिरूको लावग रयाम्पको व्यवस्िा गररएको
छ भने अपाङ्गता मैत्री शौर्ालयको पवन
व्यवस्िा गररएको छ । त्यसै गरर दृविववविन
बालबावलकािरूका लावग टेक टायल, रे वलङ्ग

िुने रोजगारीको कायषक्रमिरू गिै जाने
लगायतका उिेश्य राखेर दृविववविन
बालबावलकािरूको लावग काम गिै आएको छ
। यिािँ ह्वीलवर्एर प्रयोग गने अपाङ्गता भएका

र ब्रेल वलवपको पवन व्यवस्िा रिेको छ । यसका
सािै यो सस्ं िामा दृविववविन र बविरोपन भएका
बालबावलकािरूको लावग प्रािवमक वशक्षा
प्रिान गने सृजनवशल कायषक्रमको सरुु वात

८८
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गनक
षु ो सािै यो पनु स्िाषपना सेवाबाट
अपाङ्गता भएका बालबावलकािरू र अन्य
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूलाई
आवश्यक सियोग र सल्लाि प्रिान गनक
षु ा
सािै यस्ता व्यवक्तिरूलाई आवश्यक सियोग
र सल्लाि प्रिान गनक
षु ो सािै यी
बालबावलकािरूका
पररवार र

प्रकाश कुमार शमा, अडभभावक,
रुकुम

मेरो छेराले आफ्नो काम आर्ै गनद सक्ने भएको छ
मेरो घर रुकुम डजल्ला मुडसकोि नगरपाडलका विा नं ५ सोलाबाङ्गमा हो । मेरो २ विा
छोराहरु छन् । २ विा छोरामा कारछो छोरामा दृडटिसम्बरिी समस्या छ । उ जरमजात नै
आँखा नदेख्ने भएर जरमेको हो । उ अडहले ६ वषय भयो र पूणय रुपमा दृडटिडवडहन हो । यो
बी.पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवाले

केही

समय पडहला यस्ता बालबाडलकाहरु भएमा यो संस्थामा ल्याउनु भनेर ७५ डजल्लामा सूचना
जारी गरेको रहेछ । हाम्रो डजल्लामा पडन यो सूचना गयो । डजल्ला डवकास सडमडतले
डवडभन्न पत्र पडत्रकाहरु र स्थाडनय सञ्चार माध्यम माफयत सूचना पठाएको डथयो । त्यो

सूचनाको आिारमा डव.स. २०७३ असार ८ गते डजल्लाबाि डसफाडरस डलएर यो संस्थामा
छोरालाई डलएर आएको हो । यो संस्थामा छोरालाई ल्याए पडछ उसले आफै खाना खाने,
तरकारी, दाल भात, डचन्ने, आज के खाने कुरा खाए भन्ने कुरा पडन थाहा पाउने भएको छ ।
कपिा लगाउदा पडन यो यस्तो कपिा हो भन्ने जानकारी पाएको छ । आफै

शौचालयमा

जाने, सरसफाई गने कुराहरु पडन डसकेको छ । यो संस्थाले यस्ता बालबाडलकाहरुलाई
डनःशुल्क रुपमा यस्ता दैडनक डक्रयाकलापहरु डसकाएकोमा म यो संस्थालाई हृदय देडख
िरयवाद डदन चाहरछु । मेरो बच्चा यहाँबाि डदडक्षत भए पडछ दाङ्ग डजल्लाको डवद्यालयमा

भना गने डवचार गरेको छु । यो संस्थालाई म मनै देडख आभार व्यक्त गनय चाहरछु ।
हामीले यो संस्था भगवानको स्वरूप पाएका छौ । अरय दुगयम डजल्लामा रहेका अपाङ्गता
भएका बालबाडलकाहरूको पहुँचमा पडन यो संस्था पुग्न सकोस् भन्ने शुभकामना डदन
चाहरछु ।
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आगामी ददनमा कम््यूटर तात्रलम पत्रन सञ्चालन गदै छौ

डवप्लब आचायय, सहायक
सुपरभेक्षक

अवभभावकिरूलाई परामशष तावलम
र अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको
िेरर्ािमा सियोग परु याउने तावलम पवन

हामीले यो बी.पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान,
घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवाले डवशेष गरेर दृडटि
सम्बरिी अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरु र उनीहरुका
अडभभावकहरुको लाडग उनीहरुका दैडनक कामहरु
सम्पन्न गनयका लाडग ताडलमहरु सञ्चालन गने काम
गदयछ । त्यसै गरेर यहाँ उनीहरुको लाडग जीवन
उपयोगी सीपहरु डसकाउने, िारणा डवकास गने, दैडनक
डक्रयाकलापहरु
गनय
डसकाउने,
दृडटिडवडहन
बालबाडलकाहरुलाई छमाएर कुनै पडन कुराहरुको
जानकारी डदने, खान खान, आफ्नो सरसफाई आफै गनयm
लुगाा लगाउने लगाएतका सीपहरु यहाँ हामीले डसकाउने
गदयछौ । आगामी डदनमा हामीले दृडटिडवडहन भएका
बालबाडलकाहरुलाई डवडभन्न प्रडवडिहरुको माध्यमबाि यो
संस्थामा जीवन उपयोगी सीपहरु
डसक्न
आएका
दृडटिडवडहन
बालबाडलकाहरुलाई
कम्प्यूिर
ताडलम पडन सञ्चालन गदै छौ ।
यदी कुही कतै यस्ता दृडटि
सम्बरिी
अपाङ्गता
भएका
बालबाडलकाहरु भेडिएमा हाम्रो यो
संस्थामा सम्पकय गनुय हुन पडन
अनरोि
गदयछु
।
यस्ता
बालबाडलकाहरुलाई यो संस्थामा
ल्याइ सके पडछ हामी उनीहरुको
आवश्यकता अनुसार आखा, नाक,
कान, घाँिी जाच गरी औषिी
उपचारको साथै प्रारडम्भक डशक्षा
उपलब्ि गराएर उनीहरुलाई घर
पडरवार तथा समाजमा पुनस्थापना
गराउने प्रयास गने छौ ।

प्रिान गने गररन्छ । के िी समय
अगावड यो सस्ं िामा सन्ु न पवन र
बोल्न
पवन
नसक्ने
१०१०

Rights of PWDs: Action in Development

बी. पी. नेत्र प्रधतष्ठान

संस्थाको अझ उन्नती र प्रगतीको शुभकामना
मेरो घर दैलेख डजल्लाको दुलुय नगरपाडलका विा नं १० मा
हो । मेरो ३ जना छोरा र १ जना छोरी मध्ये जेठो छोरा र
कारछो छोरा जरमजात नै दृडटिडवडहन छन् । जेठो छोरा १०
मडहनाको हुदा मात्र उ दृडटिडवडहन भएको थाहा भयो । अडहले
मेरो जेठो छोरा दैलेख डजल्लाको दुलुय भन्ने ठाँउमा कक्षा ८ मा
पढ्दै छ । मेरो सानो छोरा पडन ६ मडहनाको भए पडछ
दृडटिडवडहन भएको थाहा भयो । अडहले सानो छोरा ५ वषयको
खैरुन डमया, अडभभावक,
भयो । मैले मेरो छोरालाई यो बी.पी. नेत्र प्रडतटठान बाल
दैलख
े
आँखा, नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवामा
डव.स. २०७३ काडतयक १८ गते ल्याएको हो । यहाँ ल्याए पडछ
उसमा िेरै सकारात्मक पडरवयतन आएको छ । राम्ररी बोल्न
डसकेको छ । हामीले त गाँउ घरमा िेरै काम
गनय परेकोले आफ्ना अपाङ्गता भएका
धेरै सकारात्मक पररवदतन भएको छ
छोराहरुको स्याहार सुसार गनय पडन
पाएन । अडहले यो संस्थामा आए पडछ
मेरो घर कणाली अञ्चाल, कालीकोि डजल्लाको दुगयम
मेरो छोरा दृडटिडवडहन भए पडन आफ्नो
ठाँउमा पदयछ । मेरो छोराको नाम डवशाल डव.क.हो । उ
काम आफै गनय सक्ने भएको छ ।
अडहले ५ वषयको भयो । मेरो छोरा जरमजात नै दृडटिडवडहन
उसमा
िेरै
सकारात्मक
पडरवयतन
अपाङ्गता हो । मेरो छोराको शरीरको रङ्ग गोरो छ र
आएको देख्दा मलाई िेरै खुशी लागेको
आँखामा समस्या छ । छोराको आँखामा समस्या छ भन्ने कुरा
छ । त्यसैले म यो बी.पी. नेत्र प्रडतटठान
उ ४ वषयको हुदा मात्र थाहा भयो । एक पिक कालीकोिमा
बाल
आँखा,
नाक,
कान,
घाँिी
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको खोडजनीडत काययक्रममा
अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा नामक
मध्यपडश्चमको स्वयता खड्का भन्ने िक्िरसँग भेि भयो ।
संस्थालाई िेरै िेरै िरयवाद डदन
उहाँले यो संस्थाको बारेमा जानकारी डदनु भयो र
चाहरछु । साथै यो संस्थाको अझ उन्नती
डव.स.२०७३ काडत्तकमा मेरो छोराको प्राडम्भक डशक्षा तथा
र प्रगतीको शुभकामना पडन व्यक्त
दैडनक डक्रयाकलाप डसक्नको लाडग यो संस्थामा ल्याएको हो
गदयछु ।
। यहा यस्ता बालबाडलकाहरुलाई उनीहरुको रुडच अनुसार
खेल खेलाउने, मनोरञ्जन गराउने, उनीहरुका दैडनक
डक्रयाकलापहरु गनय डसकाउने गडररछ । यहाँ आए देडख
घरमा भरदा यहाँ िेरै सकारात्मक पडरवयतन भएको छ ।
भाषामा पडन सुिार आएको छ । यहाँको सेवा डनःशुल्क छ ।
म संस्थालाई िेरै िेरै िरयवाद डदन चाहरछु । काडलकोि
जस्तो डवकि ठाँउबाि पडन मेरो बच्चालाई यहाँ ल्याएर
उसका हरेक दैडनक डक्रयाकलापरुमा डसकाउनु भएको छ ।
जसको कारण भोडल यसको भडवश्यको उज्जल हुरछ भन्ने
लागेको छ । यो संस्थालाई म पुनः िरयवाद डदन चाहरछु ।
अझ आगामी डदनमा पडन यस्तै कणाली जस्तो डवकि ठाँउमा
रहेका यस्ता अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरुको खोजनीडत
गडर उनीहरुको भडवश्य बनाउन तफय पहल गडरडदनु होला र
म पडन यस्ता बालबाडलकाको लाडग यस्ता संघमा ल्याउनको
लाडग सहयोग गने छु ।
डदपक डव.क., अडभभावक,
कणाली
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बालबावलकािरूलाई
पवन
छात्रावासमा राखेर िैवनक
म मा पत्रन सकारात्मक पररवदतन आएको छ
वक्रयाकलाप वसकाउने मेरो छोरा ४ वषयको भयो । उसको नाम अडतत बस्नेत हो । मैले
गररन््यो भने अविले पणू ष छोरालाई यहाँ डव.स. २०७३ साल असार २४ गते बी.पी. नेत्र प्रडतटठान
बाल आँखा, नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवामा
तिा न्यनू दृविववविन, ल्याएको हो । मेरो छोरामा दृडटिडवडहन र अडिजम दुबै समस्या छ ।
दृविववविन
अवटजम छोरा जरमेको ७ मडहनामा अडिजम र रयूनदृडटियुक्त देखा परयो ।
हामीले उसलाई ६/७ मडहनाको हुदा देडख डतलगंगाको आँखा
भएका
अस्पतालमा उपचार गराउदै डथयौ । िेढ वषयको हुदा एक जना डवदेशी
िाक्िरले यो बारेमा जानकारी डदनु भयो र यहाँ आएर यो संस्थाको
बालबावलकािरूलाई
बारेमा बुझेर उ ४ वषयको भए पडछ यो संस्थामा ल्याएको हो । यो
अपाङ्गता मैत्री तिा संस्थामा छोरालाई राखे पडछ मेरो छोरामा मात्र होइन म मा पडन िेरै
पडरवयतनहरु आएको छ । मैले पडहला मेरो छोराले केही
पाररवाररक वातावरणमा सकारात्मक
पडन गनय जारदैन, सक्दैन भनेर उसलाई केही पडन डसकाउने डथइन ।
वववभन्न वक्रयाकलाप पडहला उ डहड्न जान्ने डथएन अडहले हात समाएर डहड्न सक्छ ।
अडहले उसले आफैले खाना खारछ । पडहला भरदा िेरै सकारात्मक
वसकाउने गररन्छ । यो पडरवयतन आएको छ । यहाँ ल्याए पडछ मेरो छोरामा त िेरै नै
सस्ं िाले गरे को काम प्रवत सकारात्मक पडरवयतन आएको छ । यो संस्थाले दृडटिडवडहन भएका
बालबाडलकाहरुको लाडग डनःशुल्क रुपमा यहाँको सेवा सुडविा उपलब्ि
अवभभावकिरूको
गराउदै आएको छ । म यो संस्थालाई हृदय देडख नै िरयवाद डदन
चाहरछु ।

मञ्जु बस्नेत, कैलाली,
अडभभावक

प्रवतवक्रया सकारात्मक रिेको पाइन्छ । बी. पी.
नेत्र प्रवतष्ठान, बाल आिँखा कान अस्पताल तिा
१२१२

पनु स्िाषपना सेवामा दृविववविन अपाङ्गता
भएका बालबावलकािरूलाई सेवा सवु वधा
उपलब्ध गराउनको लावग ४ जना वशक्षक र ४
जना आयिरूको व्यवस्िा गररएको छ । सो
भवनको सबै भन्िा तल्लो तलामा उनीिरूको
इच्छा अनसु ार मनोरञ्जन गराउिँिै प्रािवमक
वशक्षा पवन विइन्छ । सस्ं िा स्िापना काल िेवख
अविले सम्म १ सय ११ जना दृविववविन
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यी बालबात्रलकाहरुसुँग काम गनद पाउदा म ज्यादै िुशी छु
बी.पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान, घाँिी
अस्पताल

एवं

अपाङ्गता

पुनस्थापना

भएका

३

बालबाडलकहरूलाई

सेवामा
देडख

उनीहरूको

८
दैडनक

दृडटि

सम्बरिी

वषय

सम्मका

डक्रयाकलापको

कुराहरू डसकाउने गडररछ । उनीहरूलाई सािारण भरदा
सािारण डक्रयाकलापहरू जस्तै हात िुन, खाना खान,
िारा खोल्न, लुगा लगाउन, सरसफाई गने लगाएतका
कामहरु छमाएर । दैडनक डक्रयाकलाप डसकाउने

सुटमा थापा, डशक्षक

गदयछौ

। यी बालबाडलकाहरूले उहाँ यस्ता कामहरू डसडक सके
पडछ प्रारडम्भक डशक्षा पडन डसकाउने गडररछ । जस्तै
ब्रेलडलडपको

म आफ्नो काम आर्ै गनद सक्ने भएकी छु ।
मेरो नाम अब्दुल तोहीत मडनहार हो ।
मेरो

घर

बाँके

डजल्ला

एलमेडनया

गा.डव.स. विा नं ७ मा हो । यो बी.पी.
नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान,
घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवामा
हामी

दृडटिडवडहन

बालबाडलकाहरुको

डसकाउने,

गराउनुको

बारेमा

जानकारी

डवडभन्न

साथै

गराउने,

सामाग्रीहरुको

उनीहरुलाई

लेख्न,

बारेमा

स्वालम्बी

पढ्न

जानकारी

हुन

पडन

डसकाउने गदयछौ । मैले यस्ता बालबाडलकाहरुसँग काम
गनय पाउदा म ज्यादै खुशी छु । र म अडभभावकहरुलाई
यस्ता बालबडलकालाई सके सम्म आत्म डनभयर गराउन
तफय लाग्नु पदयछ । हरेश खान हुदैन । उनीहरुलाई
हौसला तथा प्रोत्साहन डदनु पदयछ र यसै गनय आग्रह
पडन गदयछु ।

लाडग जीवन उपयोगी ताडलम डसकाउने
गडररछ । यहाँ मलाई सर म मेिमहरुले
डवडभन्न ताडलमहरु डसकाउनु भयो । यो
संस्थामा आए पडछ

म आफ्नो काम

आफै गनय सक्ने भएकी छु । म यहाँबाि
डबदाई

भएर

अको

डवद्यालयमा

पढ्न

जादै छु । म िेरै पढे लेखेर ठुलो मारछे
बन्ने छु र देशको सेवा गने छु । यस
अस्पतालमा हामीलाई जीवन उपयोगी
ताडलम डसक्ने र प्रारडम्भक डशक्षा डलने
मौका डदनु भएकोमा यो संस्थाका सबै
सर मेिम तथा यो संस्थालाई िेरै िेरै
िरयवाद डदन चाहरछु ।

अब्दुल तोहीत मडनहार,
बाँके, दृडटिडवडहन बाडलका

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

१३१३

बी. पी. नेत्र प्रधतष्ठान

मेरी छोरीले यो संस्थामा आए पत्रछ आफ्ना दैत्रनक
कामहरु आर्ै गनद सक्ने भएकी त्रछन
मेरो घर दैलेख डजल्लाको काडसथाना गा.डव.स विा नं
४ मा हो । मेरो छोरा र छोरी गरेर २ जना सरतान छन्
। पडहलो छोरी ६ वषयकी भइन । उनी पडन जरमजात नै
दृडटिडवडहन डछन भने छोरा िेढ वषयको भयो उ पडन
दृडटिडवडहन नै छ । मैले मेरी छोरीलाई यो बी.पी. नेत्र
प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं
पुनस्थापना सेवामा राखेकी छु । उसलाई मैले यहाँ
डव.स.

२०७३

साल

असोजमा

यहाँ

ल्याएको

हो

।

छोरीलाई पडहला सुखेतको इतयम स्ूलमा ४/५ मडहना

डचत्रा डगरी, अडभभावक,
ददददद

बालबावलकािरू भनाष भइ सके का छन्
सरले काठमाण्िौंमा यस्ता बालबाडलकाहरुको लाडग
भने आज ६८ जना विवक्षत भइ सके का
राम्रो संस्था छ
भन्नु भयो र उहाँको सहयोगमा
छन् । यिािँबाट प्रारवम्भक वशक्षा प्रिान
छोरीलाई यहाँ ल्याइएको हो । यहाँ ल्याउनु भरदा
पडहला उनले घरमा केही पडन गनय जान्ने डथइनन् ।
गररसके पवछ बाल बावलकािरूलाई
शौचालय जादा पडन िोरयाएर लैजानु पने डथयो, डहड्न
एकीकृ त ववद्यालयिरूमा ववद्यालय
डसकाउनु पने डथयो । यहाँ आए पडछ त उनले आफ्ना
दैडनक रुपमा गने कामहरु सबै आफै गनय सक्ने भएकी
स्तरको वशक्षाको लावग पनु स्िाषपना गने
डछन् । बोल्न, खाना खान, लुगा लगाउन पडन राम्रो
जानेकी डछन् । अडहले त यो संस्थामा ल्याए देडख मेरी
गररन्छ । अन्य कुनै ठाउिँमा यस्ता
छोरीमा िेरै सकारात्मक पडरवयतन आएको छ । अब यो
बालबावलकािरू भेवटएमा यो सस्ं िामा
संस्थाबाि छोरीको डवदाई भए पडछ सुखेत डजल्लामा
रहेको इतयन स्ूलमा भना गने हो । मेरी छोरी यो
सम्पकष गनष सवकन्छ । सस्ं िाले
संस्थामा आए पडछ आफ्ना दैडनक कामहरु आफै गनय
अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूलाई मध्य
सक्ने भएकी डछन् । सामारय रुपमा लेख्न, पढ्न सक्ने
भएकी डछन । त्यसको लाडग म
यो संस्था र यो
नजर गरर अपाङ्गता मैत्री भवन
संस्थाका सम्पूणय कमयचारीहरुलाई िेरै िेरै िरयवाद डदन
बनाइएको छ । जिािँ दृविववविन
चाहरछु । अब छोरा पडन ३ वषयको भए पडछ यो संस्थामा
ल्याउन सोचेकी छु । मेरो छोरालाई पडन यसरी नै
व्यवक्तिरूको आवागमनको लावग टेक
डसकाउनु हुने छ भन्ने आशा गरेकी छु ।
टायल, वबच्छाइएको छ भने ह्वीलवर्एर
प्रयोगकताषिरूको लावग रयाम्प र वलफ्ट पवन
सम्म पढ्नको लाडग डवद्यालय भना गडरयो त्यहाँको
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त्रनिःशुल्क सेवा प्रदान गने गररन्छ
हाम्रा समाजमा अडिकांश अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरुलाई डवद्यालयले अपाङ्गता भएकै
कारण उनीहरुलाई डवद्यालयमा भना नगरेको पाइरछ । त्यसैले यस्ता बालबाडलकाहरुले पडन
डशक्षा डलन पाउनु पदयछ भनेर हामीले बी.पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान, घाँिी
अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा माफयत खास गरेर बडहरा, दृडटिडवडहन, दृडटिडवडहन अडिजम
भएका बालबाडलकाहरुलाई यहाँ ल्याएर कडम्तमा ३ मडहना र बडढमा १ वषय सम्म छात्रावासमा
नै राखेर दैडनक डक्रयाकलाप सम्बरिी ताडलमहरु डदने, उनीहरुलाई बोल्न सक्ने, खेल्न सक्ने,
आफ्नो कुरा भन्न सक्ने बनाएर नेपाल सरकार डशक्षा मरत्रालयको सहयोगमा डवद्यालयमा भना
गराउने काम गरेका छौ । यस्ता बालबाडलकाहरुलाई

डनःशुल्क सेवा प्रदान गदयछौ । साथै

यस्ता बालबाडलका ल्याउने तथा लैजाने क्रममा हामीले अडभभावकहरुलाई पडन यातायात खचय
उपलब्ि गराउने

गडररछ । यी बालबाडलकाहरुको लाडग ४ जना आयहरु ४ जना डशक्षकहरुको

व्यवस्था गरेकाछौ । यसका साथै उनीहरुको लाडग छात्रावासको पडन व्यवस्था गडरएको छ ।
यो कायक्रमबाि दृडटि सम्बरिी अपाङ्गता भएका बालबाडलकहरुका अडभभावकहरु पडन िेरै नै
खुशी हुनु भएको छ । म अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने सम्पूणय महानुभाव तथा मानव
अडिकारकमीहरुलाई के आब्हान गदयछु भने बाल आँखा नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं
पुनस्थापना सेवाबाि जुन यो पूवय कक्षाको तयारीको काययक्रम सञ्चालन भएको छ यो ज्यादै
प्रभावकारी रहेको छ । यदी तपाईहरुको घर, पडरवार, छरडछमेक तथा कुनै ठाँउमा दृडटिडवडहन
भएका, अडिजम दृडटिडवडहन भएका ३ देडख ८ वषय सम्मका बालबाडलकाहरु भेडिएमा हाम्रो
संस्था बी.पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवामा
सम्पकय गराइडदनु हुन अनरोि गदयछु ।

होमनाथ अयाल, पडरयोजना संयोजक

रिेको छ । सािै
प्रत्येक वलफ्टमा ब्रेल
वलवपमा पवन सक
ं े त गररएको
छ । यिी यो सस्ं िामा बविरा
बालबावलका
आएमा
साङ्के वतक भार्ा र पणू ष
दृविववविन बालबावलका
आएमा ब्रेल वलवपको
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प्रारत्रम्भक त्रशक्षाको लात्रग यो संस्थाको स्थापना गररएको हो
नेपालमा ३५ हजार भरदा बडढ बाल डवकास केरिहरु रहेका छन् । १ कक्षा देडख ५ कक्षा
सम्म पढ्ने बालबाडलकाहरु प्राथाडमक डवद्यालय अवडिमा १ देडख ५ कक्षा सम्म डवद्यालय
नछोिौ र उनीहरुले ५ कक्षा सम्म पूणय रुपमा पढ्न पाउन त्यो पूणय गनयको लाडग सहायक
बाल डशशु कक्षा भनेर खोडलएको हो । त्यहाँ कक्षा १ देडख ५ कक्षा सम्म अध्ययन पढ्न

सडजलो हुरछ । नेपालमा ९६ प्रडतशत बालबाडलकाहरु डवद्यालयमा आइ सकेका छन् भने अझै
पडन ४ प्रडतशत बालबाडलकाहरु डवद्यालयमा भनय हुन पाएका छैनन् ।

३५ हजार

बालबाडलकाहरुमा हाम्रा दृडटिडवडहन तथा अपाङ्गता भएका ३ देडख ५ वषय सम्मका
बालबाडलकाहरु कुनै डवद्यालयमा पडन भना भएको पाँइदैन । उनीहरुले ताडलमको अभावमा
डवद्यालयमा भना हुन पाएका छैनन् । त्यसैले यस्ता श्रवण दृडटिडवडहन, अडिजम दृडटिडवडहन
बौडद्धक, दृडटिडवडहन मडस्तटक पक्षघात भएका बालबाडलकाहरुले पडन डशक्षा डलन पाउनु पदयछ
भनेर उनीहरुको प्रारडम्भक डशक्षाको लाडग यो बी.पी.नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान,
घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा माफयत डशक्षा डदने कामको सुरुवात गरेका हौ । अडहले

हामी कहाँ

१०९ जना यस्ता बालबाडलकाहरु भना भै सकेका छन् भने यी मध्ये सीप मुलक

र जीवन पद्धती ताडलम गरेर ६८ जना जडत बालबाडलकालाई सम्बरिीत डजल्लाका
डवद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था गरेका छौ । नेपाल सरकारले पडन हाम्रो काम प्रडत सकारात्मक
भएको पाइएको छ । यस्ता बालबाडलकाका अडभभावकहरुमा पडन सकारात्मक पडरवयतन
आएको पाइएको छ । यी बालबाडलकाले आफ्नो डजल्लामा सहज रुपमा अध्ययन गनय
नपाउरजेल सम्म हामीले यस्ता बालबाडलकाको लाडग काम गडर रहने छौ ।

सामान्य ज्ञान पवन
विने व्यवस्िा रिेको छ । सािै
अवभभावकिरूलाई
यस्ता
बालबावलकािरूलाई कस्तो व्यविार
गने भन्ने ववर्यमा परामशष तिा
तावलम पवन प्रिान गने गररन्छ ।
तपाइिरूको घर पररवार छरवछमेकमा
पवन यस्ता ३ िेवख ८ वर्ष सम्म
१६१६
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प्रारत्रम्भक त्रशक्षा तथा जीवन उपयोगी तात्रलम ददने उदेश्यले यो संस्थाको स्थापना गररएको हो
अस्पताल डवशेष गरेर उपचारको लाडग स्थापना गडररछ र हाम्रो समाजमा उपचार गरेर पडन
डठक नहुने अल्प संख्यक समुदाय पडन छन् । जस्तैः आँखाको औषिी ग¥यो, शल्यडक्रय
ग¥यो तर त्यो पूणय रुपमा डठक नभएको खण्िमा आँखा न देख्दैमा त्यो जीवनको अरत्य
होइन । आँखा नदेख्ने व्यडक्तले पडन िेरै कामहरु गनय सक्दछन् र गरेका िेरै उदारहणहरु
पडन छन् । दृडटिडवडहन व्यडक्तहरुको पडन डवद्यालय गएर डशक्षा डलन पाउने अडिकार भए
पडन त्यो अडिकारकाबाि उनीहरु बडञ्चत भएका छन् । केही मात्रमा भए पडन यो समस्याको
रयूडनकरणका लाडग हामीले ३ देडख ६ वषय सम्मको बालबाडलकाहरुलाई संस्थामा राखेर ३ वा
६ मडहना सम्म वा कसैलाई एक वषय सम्म पडन ताडलम डदएर डवद्यालयमा नै भना गने र
उनीहरुलाई प्रारडम्भक डशक्षा तथा जीवन उपयोगी ताडलम डदने भन्ने अविारणाबाि यो
संस्थाको स्थापना गडरएको हो । आज हामीले गरेको यो कामबाि हामी ज्यादै खुशी छौ ।
हामीले सञ्चालन गरेका काययक्रमहरु माफयत यी बालबाडलकाहरुले प्रगती गनय सफल भएका
छन् । अझ पडन डवडभन्न ग्रामीण क्षेत्रहरुम यस्ता दृडटिडवडहन बालबाडलकाहरुको अवस्था
ज्यादै ददानाक छ । मेरो एक मात्र आग्रह के रहेको छ भने अपाङ्गता अपराि पडन होइन,
पूवय जरमको पाप पडन होइन । अपाङ्गता हुँदैमा डजरदगीको अरत्य पडन होइन । यो एउिा
अवस्था मात्र हो । अपाङ्गता भएको बालबाडलका जडरमए भनेर दुःख मान्नु पने अवस्था छैन
। उनीहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तफय लाग्न जरुरी छ । अडहले सबै प्रकारका
अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरुका लाडग केही न केही डकडसमका सेवा सुडविाहरु उपलब्ि
छ त्यो सुडविा तपाईहरुले उपयोग गनुय पदयछ भन्ने सरदेश डदन चाहरछु ।

मदन प्रसाद उपाध्याय, आँखा
डवशेषज्ञ, पूवय अियक्ष

उमेरका
दृविववविन बालबावलकािरू
सम्पकष मा आएमा वा ववद्यालयमा भनाष िुन
नपाएको, दृविववविन भएकै कारण वशक्षा
वलनबाट ववञ्र्त भएको पाइएमा यस्ता
बी .पी. नेत्र प्रवतष्ठान, बाल आिँखा कान
अस्पताल तिा पनु स्िाषपना सेवामा सम्पकष गरी
उनीिरूले पढ्न पाउने अवधकारको सवु नवश्चत
गराउन सक्नु िुने छ ।
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विचार

अपाङ्गिा क्षेत्रमा कररब १५ वषाको यात्रा पतछ तजम्मेवार हस्िान्त्रण गररयो

ब

दल बहादुर सुनार, बर्ददया ।

विषया अपाङ्ग पनु स्िाषपना
के न्रको १३ औ साधारण
सभा तिा पािँर्ौं अवधवेशनमा यिािँिरू समक्ष
नव वनवाषवर्त िुने सवमवतलाई स्वागतको लावग
पखाषई र मेरो कायषकालको वबिाइको यस घडीमा
यिािँिरूलाई स्वागत गनष पाउिँिा ज्यािै खश
ु ीर
गौरवावन्वत भएको छु । अपाङ्गता
आन्िोलनलाई वजल्लामा स्िावपत गनषका लावग
मलाई नेतत्ृ व प्रिान गनषु िुने मेरा सिकमी
सािीिरू, कमषर्ारी सािीिरू, शभु वर्न्तक तिा
मलाई सल्लाि विने सल्लािकार वमत्रिरूमा
िाविषक धन्यवाि विन र्ािन्छु । बविषया
वजल्लामा अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको
राजनीवतक तिा नागररक अवधकार, वशक्षा
स्वास््य, पनु स्िाषपना लगायतको अवधकार
स्िावपत गनषु पछष भन्ने सोर्, मल्ू य मान्यताका
साि यस बविषया वजल्लामा अपाङ्ग पनु स्िाषपना
के न्र नामक सस्ं िा स्िापना गने, अपाङ्गता
आन्िोलनका अग्रज तिा सस्ं िापक अध्यक्ष श्री
नेत्र प्रसाि सापकोटा, सस्ं िापक पिावधकारी
लगायत सिस्य ज्यिू रू, सल्लाि विने
सल्लािकार ज्यिू रू, प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष
१८१८

रूपमा मलाई जवत बेला पवन सियोग गने
सरकारी तिा गैर सरकारी वनकायिरू, सस्ं िाका
कमषर्ारी सािीिरू, स्वयंसवे क तिा
शभु वर्न्तक ज्यिू रूलाई सम्झन र्ािन्छु । यो
सस्ं िा अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको लावग
अपाङ्गता भएकै व्यवक्तिरूद्वारा अपाङ्गताको
क्षेत्रमा वजल्लाकै अग्रज र अवभभावक
सस्ं िाको रूपमा स्िावपत भएको कुरा यिािँिरू
समक्ष राख्न र्ािन्छु । मैले यस सस्ं िाको नेतत्ृ व
ग्रिण गरे लगतै यिािँिरूको सद्भाव, माया,
सियोग, प्रेरणा र रर्नात्मक सझु ावको कारण नै
आज यस सस्ं िालाई गाउिँ बस्ती िुििँ ै वजल्ला
स्तर िेवख रावरिय तिा अन्तराषवरिय स्तर सम्म
सस्ं िाले आफ्नो पविर्ान बनाउन सफल भएको
कुरा यिािँिरू समक्ष जानकारी गराउन पाउिँिा
ज्यािै िवर्षत छु । मेरो कायषकालमा यस बविषया
वजल्लामा वववभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यवक्तिरूको िक अवधकार र अिष पणू ष
समावेशीकरणका लावग पैरवी वकालत,
मतिातामा नाम िताष, नागररकता, ववद्यालयमा
भनाष जस्ता जनर्ेतना अवभयान क्षमता ववकास,
जीववकोपाजषन, व्यावसावयक सीप ववकास,
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गा.वव.स. स्तरमा सञ्जाल तिा सगं ठन वनमाषण,
अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको लावग पररर्य
पत्र र शारीररक अपाङ्गता
भएका
बालबावलकािरूको लावग उपर्ार तिा वशववर
सञ्र्ालन गने लगायतका कायषक्रमिरू
सञ्र्ालन गिै आएको छ । अझ भन्नु पिाष
२०७१ सालमा बविषयामा आएको ववनाशकारी
बाढीबाट प्रभाववत अपाङ्गता भएका
व्यवक्तिरूलाई वड.वड.वप. यक
ू े एड. को
सियोगमा झण्डै १० लाख भन्िा बढीको राित
सामाग्री ववतरण, त्यसै गरी तत्कालीन सानोश्री
ताराताल नगरपावलकाका कायषकारी अवधकृ त
अजषनु सवु ेिीको पिलमा तिा रावरिय अपाङ्ग
कोर् भृकुटीमण्डपको सियोगमा शारीररक
अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको लावग झण्डै १५
लाख बराबरको ह्वीलवर्एर, कृ वत्रम अंग,
वैशाखी लगायतका सिायक सामग्री ववतरण,
त्यस्तै तत्कालीन लाएन्स क्लब अफ बविषयाका
प्रमख
ु कृ रण राज पन्तको समन्वयमा कोिलपरु
मेवडकल कलेजको प्रावववधक सियोगमा
सिायक सामग्रीको नाप जािँर् तिा ववतरण
वशववरबाट झण्डै ५ लाख बराबरको सिायक
सामाग्री तिा उपकरण ववतरण गरे को स्मरण
गराउन र्ािन्छु ।
त्यस्तै वस.वप.सेन्टर
काठमाण्डौंको समन्वयमा मवस्तरक पक्षघात
भएका बाल बावलकािरूको लावग गृि भेटद्वारा

वफवजयोिेरापी सेवा प्रिान गरे को छ । यस बविषया
वजल्लामा गल
ु ररया नगरपावलका कायाषलयको
सियोग र सिकायषमा अपाङ्गता भएका
व्यवक्तिरूको त्याङ्क सक
ं लन कायष सम्पन्न
भएको छ भने वजल्ला ववकास सवमवतको
सियोगमा १२ गा.वव.स. मा अपाङ्गता
सम्बन्धी सवेक्षण गने काम सम्पन्न भएको छ
बािँकी गा.वव.स. मा सवेक्षणको लावग वजल्ला
ववकाससिँग पैरवी वनरन्तरता रिको जानकारी
गराउन र्ािन्छु । बविषया अपाङ्ग पनु स्िाषपना
के न्रको आफ्नो भवन बनाउन सरकारी जग्गाको
लावग वजल्ला वस्ित सरोकारवाला वनकायसिँग
छलफल तिा अन्तरवक्रया, समन्वय बैठक
लगायतका गवतवववधिरू गिै आएको भएता
पवन वजल्ला वस्ित सरकारी कायाषलयका प्रमख
ु
तिा राजनीवतक िलको सकारात्मक प्रवतबद्धता
निुििँ ा यो अवभयानलाई मैले परु ा गनष नसक्िा म
आफै िख
ु ी छु । सस्ं िामा प्रवेश गरे िेखी धेरै
र्नु ौतीको सामना गिै उकाली ओराली गिै झण्डै
डेढ िशको यात्रा पार गररएछ । सस्ं िापक
अध्यक्ष नेत्र प्रसाि सापकोटाको नेतत्ृ वमा ४ वर्ष
सवर्व , वनलकण्ठ बरालको नेतत्ृ वमा २ वर्ष
सवर्व वव. स. २०६७ िेवख २०७३ माघ सम्म
अध्यक्षको पि सम्िाल्ने अवसर प्राप्त भएको
जानकारी गराउन र्ािन्छु । यस्तै गरी ३ वर्षका
लावग रावरिय अपाङ्ग मिासघं नेपालका पवू ष
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अध्यक्ष ववरे न्र राज पोखरे लको नेतत्ृ वमा
आमवन्त्रत के न्रीय सिस्य, २०६९ िेवख २०७२
सम्म रावरिय अपाङ्ग मिासघं नेपालका अध्यक्ष
सिु शषन सवु ेिीको नेतत्ृ वमा वनवाषवर्त के न्रीय
सिस्य भएर काम गने अवसर प्राप्त भएको वियो
। यो स्िान सम्म पग्ु नको लावग अपाङ्गता
भएका व्यवक्तिरू, अवभभावक, नागररक समाज
र रावरिय अपाङ्ग मिासघं नेपालका पवू ष
अध्यक्ष ववरेन्रराज पोखरे ल र वतषमान अध्यक्ष
सिु शषन सवु ेिी ज्यू प्रवत िाविषक आभार प्रकट गनष
र्ािन्छु । मलाई लाग्छ “नेिृत्व भनेको पद
होइन क्षमिा हो , नेिृत्व भनेको व्यति होइन
दुर दृति ” िो भन्ने भनाइलाई आत्म साि गिै
तत्कालीन अवस्िामा उक्त पिको वजम्मेवारी
वलन अरू कोिी सािीिरूलाई आग्रि गिाष कोिी
तयार नभए पवछ मैले वजम्मेवारी वलनु पने
अवस्िाको सृजना भएको वियो । िुन पवन
तत्कालीन अवस्िामा सस्ं िा सक्र
ं मण कावलन
अवस्िामा वियो त्यवत बेला सस्ं िामा न त
कायषक्रम नै वियो न त कुनै श्रोत साधन नै वियो ।
उल्टो सस्ं िाले वतनषु पने झण्डै १ लाखको
िावयत्व भएको अवस्िामा वजम्मेवारी वलनु
सामान्यता विएन । तर पवन मैले व्यवक्तगत वित
भन्िा सस्ं िा र अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको
वितलाई प्रािवमकता विनु मेरो प्रमख
ु कतषव्य
वियो । अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गनषु भनेको
२०२०

अन्य क्षेत्र जस्तो सिज नभएको मैले अनभु व गरे
। सस्ं िामा झण्डै २ वर्ष जवत वबना श्रोत
साधनको बाबजतु पवन मैले बन्ि अवस्िामा
रिेको सस्ं िाको ढोका खोल्ने प्रयास गरे जसको
पररणाम आज िामीले यत्रो तामझामका साि
अवधवेशन सम्पन्न गराउन पाउिँिा खश
ु ी लागेको
छ । मलाई लाग्छ सािँच्र्ै अवभयानलाई
सािषकतामा परु याउन, इमान्िाररता, धैयषता र
इच्छा शवक्त भएमा अवभयानलाई सािषकता
बनाउन सवकने मलाई यो अवधवेशनमा वसकाई
भएको मिससु गरे को छु । आजको यस
सम्मावनत सभामा मैले बिन गिै आएको
वजम्मेवार पिलाई स– सम्मानका साि
िस्तान्तरण गिै र यस वजम्मेवारीबाट ववश्राम
वलने वनणषय गरे को समेत जानकारी गराउन
र्ािन्छु । म अपाङ्गताको आन्िोलनको एक
अवभयन्ता भएकाले म सस्ं िामा रििँिा िोस वा
नरििँिा िोस म सिँग भएको सीप, ज्ञान धारणा पि
िस्तान्तरणसिँगै यी कुरािरू पवन िस्तान्तरण गने
प्रवतबद्धता गनष र्ािन्छु जसको कारण सस्ं िाको
िैवनक प्रशासवनक तिा कायषक्रमलाई सिज
रूपमा वबस्तार गनष सवकयोस् । अन्तमा मेरो
नेतत्ृ वको कायषकालमा यस सस्ं िालाई यस
अवस्िा सम्म ल्याई परु याउनको लावग प्रत्यक्ष
तिा अप्रत्यक्ष रूपमा सियोग गने िातृ वनकाय,
पररयोजनाको लावग मित्वपणू ष भवु मका खेल्ने
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आिरवणय रावरिय अपाङ्ग मिासघं नेपालका
अध्यक्ष सिु शषन सवु ेिी, नेपाल अपाङ्ग
अवधकार के न्रका मिासवर्व जगविश प्रसाि
अवधकारी, आई.फे स नेपालका तत्कावलन
पररयोजना प्रमख
े , पिम पररयार,
ु सरु ज वसग्िल
अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरुको अवभभावकिरु,
वजल्ला वस्ित स्िावनय वनकाय, मविला तिा
बालबावलका कायषलय प्रमख
ु लगाएत सम्पणू ष
कमषर्ारी, र यस सस्ं िालाई आविषक, भौवतक
नैवतक र सझु ाब सल्लािबाट सियोग गनषु िुने

सम्पणू ष मिानभु ाविरुमा पनु : िाविषक धन्यवाि
विन र्ािन्छु । सािै यस बविषया वजल्लामा रिेका
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरुको
िक अवधकार सरं क्षण, सवं र्धन, प्रवर्धन तिा
पनु स्िाषपना लगाएतको क्षेत्रमा धेरै काम गनष
बािँकी रिेकोले वजल्ला वस्ित सरोकारवाला
वनकाय, िातृ वनकायिरु, अन्य सियोगी
वनकायिरु, शभु वर्न्तकिरुमा पनु ः सियोगको
अपेक्षा गिषछु ।
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कुखुरा पालनबाट आय–आजान गना सफल कुलबहादुरको कथा

ने

पाल अपाङ्ग मानव अवधकार
के न्रले सन् २०१४ अवप्रल िेवख
सन् २०१७ को मार्ष सम्मको लावग वड.वड.वप.
यक
ु े .एड. सिँगको सयं क्त
ु साझेिारीमा अपाङ्गता
भएका व्यवक्तिरूको आविषक स्तर उकास्ने
उद्देश्यले “पवश्चम नेपालका
अपाङ्गता
भएका
व्यवक्तिरूको
गररबी
वनवारण
पररयोजना
” (वजवपएएफ पररयोजना)
सञ्र्ालन गरे को छ । यो
पररयोजना
िाङ्ग
वजल्लाको अपाङ्ग मानव
अवधकार एवं सरोकार
मञ्र् नेपाल, बविषया
वजल्लाको
अपाङ्ग
पनु स्िाषपना के न्र, सख
ु ेतको
अपाङ्ग सशवक्तकरण के न्र
तनिुक
िँ ो अपाङ्गता भएका
व्यवक्तिरूको
अवधकार
ववकासका लावग श्रोत के न्र
(ररसेड) गरी अपाङ्गता
२२२२

सम्बन्धी काम गने ४ वटा स्िानीय वजल्ला
साझेिार सस्ं िािरूसिँगको साझेिारीमा सञ्र्ालन
गररएको छ । सोिी पररयोजना अन्तगषत वव. स.ं
२०७३ साल फागनु मविनाको अपाङ्ग आवाज
मावसक पवत्रकामा कुखरु ा पालन व्यवसायबाट
आय –आजषन गरी जीवनयापन गनष सफल िुनु
भएका सख
ु ेत वजल्लाका कुलबिािरु साकीको
सफलताको किा
यस प्रकार उल्लेख
गररएको छ ।
वव.स.२०२९ साल
श्रावण ४ गतेका
विन सख
ु ेतको जवषटु ा
गा.वव.स. वडा न.ं ६
मा बबु ा र्न्रवीर
साकी र आमा छलु
साकीको कोखबाट
कुल बिािरु को जन्म
भएको िो ।
कुलबिािर साकी ४
मविनाको
िुििँ ा
उिािँको िेब्रे खट्टु ामा
आगोले पोलेको
वियो । घरको
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आविषक अवस्िा कमजोर भएको कारण समयमा
उपर्ार िुन सके न । ववस्तारै आगोले पोलेको
घाउ पाक्न िाले पवछ उपर्ारको लावग सख
ु ते
वजल्ला अस्पतालमा लवगएको र वनरन्तर ३
वर्षसम्म उपर्ार गराउिँिा पवन उक्त घाउ पणू ष
रूपमा के िी वनको िुन सके न । त्यस पवछ त
उिािँको िेब्रे खट्टु ा टेक्नै नवमल्ने भयो र
वििँडडुलको लावग वैशाखीको प्रयोग गनषु पने भयो
। जन्मेको ४ मविनामा आगोले पोलेर िेब्रे खट्टु ा

ववद्यालय आउिँ्यो । त्यसमा पवन उकालो र
ओरालोसिँग सघं र्ष गनषु पने बाध्यता वियो । यस्तो
अवरोधका बावजतु पवन कुल बिािरु साकीले
घर िेवख १ घण्टा टाढा रिेको ववद्यालयमा पैिल
वििँडेर भए पवन कक्षा २ सम्म अध्ययन गनष सफल
िुनु भयो । कुलबिािरु ले पढ्ने र्ािना िुििँ ा िुििँ ै
पवन ववद्यालय टाढा भएको र घरको आविषक
अवस्िा कमजोर भएको कारण त्यो कक्षा २
िेवख माविको वशक्षालाई वनरन्तरता विन सक्नु

टेक्न नै नभए पवछ उिािँ घरमा नै बस्न िाल्नु भयो
। उिािँलाई घर भन्िा बाविर वििँडडुल गनषको लावग
आफू मैत्री वातावरण विएन । ववस्तारै ववद्यालय
जाने उमेर िुििँ ै गयो तर मनमा पढ्ने र्ािना िुििँ ा
िुििँ ै पवन घर िेवख १ घण्टाको बाटो वििँडे पवछ

भएन । त्यस पवछ पढाई छोडेर यविकै घरमा नै
बस्न िाल्नु भयो । छोरा शारीररक अपाङ्गता
भए पवछ कुल बिािरु का बाबु आमामा िाम्रो
छोरा यस्तो अपाङ्गता भयो, अब यसले
जीवनमा के िी पवन गनष सक्िैन, यसको वजन्िगी
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यविकै बरबाि भयो, िाम्रो िेिान्त पवछ यसको
अवस्िा कस्तो िोला भनेर वर्न्ता वलन िाल्नु
भयो । यस्तो अवस्िामा पवन कुलबिािरु ले
ववस्तारै घरको काममा आफूले सक्िो सियोग
गिै जानु भयो । कुलबिािरु २९ वर्षको भए पवछ
आफ्नै गाउिँको खवगसरा बोिरासिँग वववाि
बन्धनमा बािँवधनु भयो । वववाि बन्धनमा बािँवधए
पवछ
कुलबिािरु मा
अब
िप
वजम्मेवारी
िवपएता पवन
श्रीमतीको साि
र सियोग भने
राम्रो नै रिको
वियो । वववाि
पवछ उिािँिरू
आमा बवु ाबाट
छुरट्टएर बस्न
िाल्नु भयो ।
त्यस पवछ अब
आफू आफ्नो पररवारको जीवन यापनका लावग
के िी गनषु पिषछ भन्ने अठोटका साि सख
ु ते
वजल्लाको जवषटु ा गा.वव.स. बाट वव.स.२०६०
सालमा वीरे न्रनगर नगरपावलका वडा न.ं १
ढोडेखालीमा ऐलानी जग्गामा बसाई सरी एउटा
सानो घर बनाएर बस्न िाल्नु भयो र गाउिँमा नै
२४२४

ज्याला मजिरु ी गरी िोरै पैसा जम्मा गरे र
वीरे न्रनगर कुखरु ा पालन व्यवसाय सरुु गनषु भयो
। त्यो कुखरु ा व्यवसायबाट के िी आम्िानी पवन
िुन िाल्यो र उक्त व्यवसायलाई अझ ठूलो
बनाउने सोर् वलएर सख
ु ते वजल्लामा रिेको
अपाङ्ग सशवक्तकरण के न्रमा आफ्नो र्ािना
बमोवजमको समस्या प्रस्तुत गरे पवछ उक्त

सस्ं िाले नेपाल अपाङ्ग मानव अवधकार के न्रले
वड.वड.वप, यक
ू े एड् सिँगको सयं क्त
ु साझेिारीमा
अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको आविषक स्तर
उकास्ने उिेश्यले “पवश्चम नेपालका अपाङ्गता
भएका व्यवक्तिरूको गररबी वनवारण
पररयोजना” (वजवपएएफ) माफष त कुलबिािरु
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साकीलाई रु ९ िजार रुपैयािँ उपलब्ध गरायो ।
त्यस पवछ शारीररक अपाङ्गता भएका व्यवक्त
कुलबिािरु साकीको खश
ु ीको वसमा रिेन । त्यस
पवछ सख
ु ेत वजल्लाको ववजय एग्रोभेटबाट १
सय वटा र्ल्ला र के िी िाना खरीि गरे र पविला
िेवख नै सञ्र्ालन गरे को कुखरु ा पालनको
व्यवसायलाई अझ बढाउनु भयो । त्यो
व्यवसायबाट के िी फाइिा भयो र त्यो नाफाको
रकम पवन उक्त व्यवसायमा लगानी गरी आय –
आजषन सफल िुनु भयो । अविले उक्त कुखरु ा
पालनबाट आम्िानी भएको पैसाले ५ जना
छोरी, श्रीमती र आफू सवित ७ जनाको
पररवारको लालन पालन राम्ररी नै गनष सफल िुनु
भएको छ । अविले कुलबिािरु साकीले एक
लटमा ४ सय वटा कुखरु ाका र्ल्लािरु वकनेर
व्यवसाय गिै आउनु िुन्छ र उक्त व्यवसायबाट
नाफा भएको रकमले घर पररवार राम्ररी नै
सञ्र्ालन भएको छ । यो व्यवसाय गरे र
आम्िानी गनषमा सख
ु ते वजल्लाको अपाङ्ग
सशवक्तकरण के न्र, नेपाल अपाङ्ग मानव
अवधकार के न्र र वड.वड.वप, यक
ू े एड्बाट धेरै
ठूलो सियोग वमल्नक
ु ा सािै व्यवसाय गनषमा
प्रेरणा पवन वमलेको उिािँ बताउनु िुन्छ ।
कुलबिािरु साकीले पालेका कुखरु ा सख
ु ते
वजल्लाका वववभन्न ठाउिँिरूमा खपत िुनक
ु ा
सािै कणाषली अञ्र्लको कावलकोट वजल्ला
सम्म खपत िुने र कुखरु ा बेच्नको लावग आफै
बाविर जान पवन नपने र घरमा नै आएर कुखरु ा

वकन्ने िुििँ ा यो कुखरु ा व्यवसायबाट आय–
आजषनका लावग िप सियोग भएको उिािँ
बताउनु िुन्छ । अविले कुलबिािरु साकीसिँग २
वटा कुखरु ाका खोरिरू रिेका छन् जसमा
एउटामा ठूला कुखरु ािरू र अकोमा साना
र्ल्लािरु रिेका छन् । ३० िजार रुपैयािँबाट सरुु
गरे को यो कुखरु ा पालन व्यवसायबाट उिािँको
व्यवसाय अविले ३ लाख सम्मको पगु ेको छ ।
पररश्रम गनष सके मा र घर पररवार तिा समिु ायको
साि र सियोग भएमा अपाङ्गता भएका
व्यवक्तिरूले जस्तो सक
ु ै काम पवन सम्पन्न गरे र
जीवनयापन गनष सक्िछन् भन्ने उिािरण आज
कुलबिािरु साकीले प्रस्ततु गनषु भएको छ ।
आफू अपाङ्गता भएता पवन आफ्ना िरे क
कायषिरूमा श्रीमती र छोरीिरूको साि र सियोग
रिेकोले यो व्यवसायमा सफल िुन सके को उिािँ
बताउनु िुन्छ । आफूले सञ्र्ालन गरे को कुखरु ा
पालनको व्यवसायलाई अझ राम्रो र आम्िानी
मल
ू क बनाउनको लावग नेपाल अपाङ्ग मानव
अवधकार के न्रले वड.वड.वप, यक
ू े एड्सगिँ को
सयं क्त
साझेिारीमा अपाङ्गता भएका
ु
व्यवक्तिरूको आविषक स्तर उकास्ने उिेश्यले
“पवश्चम नेपालका अपाङ्गता भएका
व्यवक्तिरूको
गररबी
वनवारण
पररयोजना” (वजवपएएफ) माफष त अपाङ्ग
सशवक्तकरण के न्र सख
ु ेतको साि र सियोग
रिेकोमा यी सस्ं िािरूलाई उिािँ हृिय िेवख धेरै
धेरै धन्यवाि विन र्ािनिु ुन्छ ।
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ह

अन्िराातरिय मतहला तदवस र अपाङ्गिा मतहलाको सवाल

रे क वर्षको मार्ष ८
ताररकलाई ववश्व
भररनै अन्तराषवरिय मविला विवसको
रूपमा मनाउने गररन्छ । ववश्वमा
जस्तै नेपालमा पवन गत बधु बार
फागनु २५ गते मार्ष ८ ताररकका
विन वववभन्न कायषक्रमिरूको
आयोजना गरे र यो विवस सम्पन्न
गररयो । यस वर्षको १०७ औ ं
अन्तराषवरिय मविला विवसको

अन्तरादत्रिय मत्रहला ददवस समावेशी बनोस्
हामीले हरेक वषय माचय ८ ताडरकका डदन अरतराडटिय मडहला
डदवस मनाउदै आएका छौ । तर अरय मडहलाहरुका तुलनामा यो
डदवसको अवसरमा अपाङ्गता भएका मडहलाहरुको सहभाडगता
समेत उल्लेखडनय रहेको पाइदैन । डकनकी हाम्रा सवालमा अरय
मडहलाहरुको हक डहत र अडिकारको लाडग काम गने संघ
संस्थाहरुले त्यडत चासो नडदएको अवस्था छ ।

जसले गदा डवशेष

गरी मनोसामाडजक अपाङ्गता भएका मडहलाहरु त झनै पछािी

पाडरएका छन् । आगामी डदनमा अरय प्रकारका अपाङ्गता भएका
मडहलाहरुको साथै मनोसामाडजक अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुलाई
पडन

यस्ता

डदवसहरुमा

उल्लेखडनय

सहभाडगताका

साथै

उनीहरुका सवाहरुलाई पडन सम्बोिन गनय जरुरी छ । अपाङ्गता
भएका मडहलाहरुका सवालका डवषयमा सबै डनकायहरुले चासो
डदएर अगाडि बढेको खण्िमा हाम्रो सहभाडगताले साथयकता पाउने
छ । त्यसैले आगामी डदनमा यो अरतराडटिय मडहला डदवस
समावेशी बनोस् र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका मडहलाहरुका

सवालहरुलाई समावेश गडरयोस् भन्न चाहरछु ।

सुडस्मरा अयाल, मनोसामाडजक अपाङ्गता
मडहला तथा महासडचव, अपाङ्गता अडिकारका
लाडग मडहला समुह

२६२६

अन्तराषवरिय नारा “बिवलिँिो पररवेशमा
कामकाजी मविला : सन् २०३० सम्म बराबरी
पाइला” र रावरिय नारा “मविला सम्मानको आधार :
सीपयक्त
ु िात र स्वरोजगार” भन्ने रिेको वियो । यसै
विवसका अवसरमा वववभन्न वगष समिु ायका
मविलािरू जस्तै वववभन्न प्रकारका अपाङ्गता
भएका मविलािरूको पवन सिभावगता रिेको वियो ।
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अपाङ्गता अनुकलको वातावरणको त्रनमादण गनद जरुरी छ
- ददद दददद, दददद दददददद, ददददददददद दददद दददददद दददद
यस वषयको १०७ औं अरतराडटिय मडहला डदवसको अवसरमा डवडभन्न काययक्रमहरु आयोजना
गरेका छौ । ती काययक्रमहरुमा सबै प्रकारका मडहलाहरुको सहभाडगता हुन जरुरी छ । तर
पडन पूणय रुपमा अपाङ्गता भएका मडहलाहरु यी काययक्रमहरुमा सहभाडग हुन सकेका छैनन् ।
यस डवषयमा मडहलाहरुको हक डहत र अडिकारको लाडग काम गने डवडभन्न संघ संस्थाहरुले
चासो डदन जरुरी छ । अपाङ्गता भएका मडहलाहरुलाई पडन अवसर डदनु पदयछ । अपाङ्गता
अनुकलको वातावरणको डनमाण गरेर उनीहरुलाई पडन सँगसँगै लैजानु पदयछ, यस डवषयमा
राडटिय मानव अडिकार आयोगले पडन

पहल गने छ । यो १०७ औं अरतराडटिय मडहला

डदवसले अरय मडहलाहरुको साथै अपाङ्गता भएका महडलाहरुका सवालहरुलाई पडन
सम्बोिन गनय सकोस भन्ने शुभकामना डदन चाहरछु ।

यो
विवसको अवसरमा मविलािरूले आफ्ना िक
वित र अवधकारका सवालिरूलाई सम्बवन्धत
वनकाय सम्म परु याउनको लावग आवाज
बल
ु न्ि गने गिषछन् । तर िरे क वर्ष
अन्तराषवरिय मविला विवस मनाउिँिै सवय

आइएता पवन िाम्रो समाजमा रिेका अवधकांश
सबै त्रनकायमा अपाङ्गता भएका मत्रहलाको
सहभात्रगताको लात्रग पहल गने छु
प्रथम त अरतराडटिय मडहला डदवसको अवसरमा

सम्पूणय मडहलाहरुलाई म शुभकामना डदन चाहरछु ।

यो डदवसलाई हामी मडहला मात्र होइन मडहला पुरुष
डमलेर अगाडि बढ्नु पदयछ । हामीले अपाङ्गता भएका
मडहलाको सहभाडगताको कुरा मडहला डदवसमा मात्र
गने होइन की वषय भरी नै अरय मडहलाहरुका साथै
अपाङ्गता भएका मडहलाहरुका सवालहरुलाई पडन
समावेश

गदै

लैजान

आवश्यक

छ

।

मैले

मेरो

व्यडक्तगत तथा संस्थागत तफयबाि डवगतका डदनमा
पडन अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुका सवालहरुलाई

सम्बरिीत डनकाय सम्म लैजानको लाडग सहयोग गदै
आएको डथए र आगामी डदनमा पडन यस डवषयमा
अडनता डवरदु, सञ्चारकमी
तथा उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार
महांसघ

सक्दो सहयोग गने छु । राज्यका रहेका डनकायमा
उनीहरुको सवालहरु तथा सहभाडगता गराउनु पदयछ
भन्ने कुरामा मैले पहल गने छु ।
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अपाङ्गता भएका मविलािरूका सवालिरू
पछाडी पाररएको अवस्िा छ । ववशेर् गरे र पणू ष

मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाण्डौंको
भृकुटीमण्डपबाट रयालीको वनकावलएको वियो ।
उक्त रयालीमा वववभन्न जात
जावत, वगष समिु ायका
अपाङ्गता भएका मत्रहलाका सवालहरु पूणद रुपमा समावेश भएका
छैनन्
मविलािरूले आ– आफ्नो
हामीले मडहलाको क्षेत्रमा काम गने डवडभन्न संघ संस्थाहरुको
सस्ं िाको ब्यानर सवित
सहभाडगतामा डवगतका वषयहरुमा जस्तै यो वषयको माचय ८
मविला विसं ाको अन्त्य
ताडरकका डदन पडन अरतराडटिय मडहला डदवस सम्पन्न गरेका छौ ।
यो डदवस मनाउने क्रममा अरय मडहलाहरु जस्तै अपाङ्गता भएका
गनषु पने, उनीिरूलाई
केही मडहलाहरुको पडन सहभाडगता रहेको छ तर सबडरित तथा
रोजगार उपलब्ध गराउनु
सरोकारवाला डनकायहरुले अरु मडहलाहरुको तुलनामा अपाङ्गता
भएका मडहलाहरुलाई सहभाडगता गराएको पाइदैन । आफ्ना
पने, समान ज्याला विनु
काययक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका मडहलाहरुका सवालहरुलाई
पने, गणु स्तररय वशक्षा विनु
बेवास्ता गरेको जस्तो लाग्छ । डवगतका तुलनामा भरदा केही
पने लगायतका नारािरू
सकारात्मक पडरवयतन आएता पडन अझ अपाङ्गता भएका
मडहलाहरु प्रडत पूणय रुपमा चासो डदएको अवस्था छैन । अडहले यो
लगायतका विए । सो
राटिपडत मडहला उत्थान काययक्रम भडनएको छ यस्ता काययक्रममा
रयालीमा परुु र्िरूको पवन
अपाङ्गता भएका मडहलाहरुलाई सम्बोिन गरेको पाइैन । आगामी
डदनमा यस्ता काययक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका मडहलाहरुको
साि सियोग रिेको वियो
सहभाडगता हुन जरुरी छ ।

तिा अवत असक्त अपाङ्गता भएका
मविलािरूमा पवन दृविववविन, बौवद्धक, बविरा
तिा मनोसामावजक अपाङ्गता भएका
मविलािरूका सवालिरूलाई िरे क वर्ष आउने
यस्ता अन्तराषवरिय मविला विवसले आज सम्म
सम्बोधन गनष सके को पाइिैन । यस वर्षको १०७
औ अन्तराषवरिय मविला विवस मनाउनको लावग
मविला बालबावलका तिा समाज कल्याण
२८२८
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डमना पौिेल, महासडचव,
नेपाल अपाङ्ग मडहला संघ

मविला वििस

अपाङ्गता भएका मत्रहलाहरुका मुद्याहरुलाई
प्राथात्रमकता ददने छौ
सबै

मडहलाहरुमा

यो

१०७

औं

अरतराडटिय

मडहला डदवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त
गनय चाहरछु । हामीले मडहलाहरुका सवालमा

काम गने क्रममा उनीहरुका मुद्याहरुलाई डलएर
एउिा सञ्जाल बनाएका छौ त्यो सञ्जालमा
अपाङ्गता भएका मडहलाहरुको पडन सहभाडगता
रहेको छ । हामीले अरय मडहलाहरुको जस्तै
अपाङ्गता

भएका

मडहलाहरुका

मुद्याहरुलाई

डवशेष गरी प्राथाडमकता डदएर सम्बोिन गनयको
लाडग अग्रसर भएर काम गरेका छौ । यसमा
अपाङ्गता

अनुकुलको

वातावरण,

संरचना,

रोजगारीको अवसर, रयायमा पहुँच भएका नीडत
डनयमहरु

काययरवयन

गनयको

लाडग

साझा

सवालका रुपमा डलएर अगाडि बडढ रहेका छौ ।
आगामी डदनमा पडन हरेक डनकायमा अपाङ्गता
भएका

मडहलाहरुको

सहभाडगताका

प्रवतवनवधत्व तिा क्षमता अवभवृवद्धको लावग
उपयक्त
ु वातावरण सृजना गनषु पने गनु ासो गनषु
भएको भएता पवन अपाङ्गता भएका
मविलािरूका सवालिरूलाई मविलाको
क्षेत्रमा काम गने अवधकांश सस्ं िािरूले
सम्बोधन गरे को पाइिँिनै । पवछल्लो समयमा
के िी सघं सस्ं िािरूले आफ्ना कायषक्रमिरूमा
अपाङ्गता भएका मविलािरूका सवालिरू
राख्ने प्रयास भने गरे का छन् तर ती सवालिरू
पणू ष रूपमा समावेश भएको पाइिँिनै । आगामी
विनमा
यस्ता
सवालिरूलाई
प्रािवमकताका साि समावेश गनष जरुरी
िेवखन्छ । वववभन्न समयमा यस्ता
विवसिरू मनाई रििँिा अन्य

सवालहरुलाई डलएर अगाडि बढ्ने छौ ।

।
भृकुटीमण्डपबाट वनकावलएको उक्त रयाली
सवििगेट, सन्ु धारा, वीर अस्पताल िुििँ ै
रत्नपाकष को शावन्त वावटकामा गएर कोण
सभामा पररणत भएको वियो । सोिी
कायषक्रमका अवसरमा सिभागी भएका वववभन्न
प्रकारका अपाङ्गता भएका मविलािरूले अन्य
मविलािरूको जस्तै अपाङ्गता भएका
मविलािरूको पवन वववभन्न वनकायिरूमा

डलडल थापा, अध्यक्ष संकल्प नेपाल, एवं
मानव अडिकारको लाडग एकल मडहला

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

समुहको संस्थापक

२९२९

मविला वििस

मविलािरूको
तल
ु नामा
अवधकाश
ठाउिँमा
ं
अपाङ्गता
भएका
मविलािरू पछाडी परे को
पाइन्छ । उनीिरूका
सवालिरूलाई र्ासो
नविएको,
उनीिरूको
उल्लेखवनय सिभावगता
नभएको अवस्िा छ ।
वकनकी िाम्रा भौवतक
सरं र्नािरु र िाम्रो
समाजमा अपाङ्गता प्रवत
भएको
नकारात्मक
सोर्का कारण अपाङ्गता

अपाङ्गता मत्रहलाका सवाललाई साझा सवालका रुपमा लैजान
जरुरी छ
यस वषयको १०७ औ अरतराडटिय मडहला डदवसको अवसरमा सबै
मडहला डददी बडहनी तथा आमाहरुलाई शुभकामना व्यक्त गनय
चाहरछु । यो डदवसको अवसरमा मलाई नेपाली मडहला संघ

हङ्कङ् र गैर आवाडसय नेपाली संघ हङ्कङ्ले संयुक्त रुपमा

Women of the Year Award 2017 प्रदान गरेकोमा आयोजक
संस्थालाई पडन डवशेष िरयवाद व्यक्त गदयछु । अझै पडन
मडहलाहरुको

तुलनामा

प्रकारका

अपाङ्गता

भएका

मडहलाहरु पछािी पाडरएका छन् । उनीहरुका सवालहरुलाई
सम्बरिीत डनकायका साथै मडहलाहरुको क्षेत्रमा काम गने संघ
संस्थाहरुले पडन साझा सवालका डवषयमा उजागर गनय जरुरी छ ।
यस डवषयमा सबैको ध्यान केडरित होस । आगामी डदनमा यो

अरतराडटिय

मडहला

डदवसका

अवसरम

अपाङ्गता

भएका

मडहलाहरुका सवालहरुलाई पडन समावेश गनय जरुरी छ । यसको
लाडग हामी पडन पहल गने छौ । यो डदवस मडहला अडिकार
सुडनडश्त गराउने कुरामा साथयक बनोस भन्न चाहरछु ।

डिका दाहाल, उपाध्यक्ष, राडटिय
अपाङ्ग महासंघ

भएका मविलािरूका वशक्षा, स्वास््य, रोजगारी,
३०३०

डवडभन्न

अरय

प्रवतवनवधत्व तिा सिभावगता लगायतका
सवालिरू पणू ष रूपमा समावेश िुन सके का
छै नन् । यस्ता विवस मनाई रििँिा अन्य
मविलािरू जस्तै अपाङ्गता भएका
मविलािरूका मद्दु ािरूलाई पवन सिँगसिँगै लैजानु
जरुरी छ । अन्तराषवरिय मविला विवसका
अवसरमा शभु कामना व्यक्त गिै अपाङ्गता
भएका मविलािरूको िक अवधकारको लावग
उनीिरूको सिभावगता तिा प्रवतवनवधत्वलाई
मित्व विनु पने िेवखन्छ । फ्रान्सको राज्य क्रावन्त
ताका ग्रीसकी मविला लाईवसस्िाले यद्ध
ु
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मविला वििस

अपाङ्गता मत्रहलाका सवालमा हामी
संवद
े नत्रशल छौ
हाम्रो

समाजमा

अडिकांश

मडहलाहरु

डवडभन्न

कारणले पीिीत हुनु हुरछ । त्यस डभत्र पडन
अडिकांश

अपाङ्गता

भएका

मडहलाहरुका

पीिाहरु ददानाक रहेको पाइरछ । अपाङ्गता
भएकै

कारण

उनीहरुले

डवडभन्न

समस्या

चुनौतीहरुको सामना गनय परेको

छ

र

। यस

डवषयमा हामी जस्ता महडला अडिकारको लाडग
काम गने डवडभन्न संघ संस्थाहरुको साथ र
सहयोगको आवश्यक हुरछ । यस डवषयमा हामी
अत्यरतै संवेदनडशल छौ । अरय मडहलाहरुको
जस्तै अपाङ्गता भएका मडहलाहरूको सवालमा
डवशेष प्राथाडमकताका साथ काम गनय जरुरी छ
। मैले मेरो व्यडत्तगत तथा संस्थागत रुपमा
अपाङ्गता

भएका

व्यडक्तहरुका

मुद्याहरुलाई

सम्बरिीत डनकाय सम्म लैजानको लाडग सक्दो

विवसको रूपमा मनाउिँिै आएको पाइन्छ ।
अन्तराषवरिय मविला विवस मनाई रििँिा
नेपालका वववभन्न वजल्लामा रिेका अपाङ्गता
भएका मविलािरू घरे लु विसं ा, बलात्कार, यौन
िव्ु यषविारको वशकार भएको पाइन्छ । जसले
गिाष यस्ता विवसिरूका अवसरमा अपाङ्गता
भएका मविलािरूका वववभन्न सवालिरूलाई
उजागर गनष जरुरी िेवखन्छ । ववगतका वर्षिरूको
तल
ु नामा पवछल्लो समयमा अपाङ्गता भएका
मविलािरू प्रवत के िी सकारात्मक पररवतषन
आएता पवन अन्तराषवरिय मविला विवसका
अवसरमा गररएका कायषक्रमिरूमा
आयोजक कवमवटले अपाङ्गता भएका

पहल गने छु र केही मात्रामा गदै पडन आएकी
छु । अपाङ्गता भएका मडहलाहरुको क्षमता
अडभवृडद्धको लाडग डवडभन्न काययक्रमहरु सञ्चालन
गडरनु र

उनीहरुको हक अडिकार सुडनडश्चत

गराउने डवषयमा सिै साथ रहने छु ।

अन्त्यका लावग गरे को पविलो मविला
िडतालसिँगै सरुु भएको मविला आन्िोलनको
आधवु नक अवभयान सन् १९१० मार्ष ८ बाट
प्रारम्भ भएको मावनन्छ । यस विन र्ीन,
ब्रावजल, डोमवनकन गणतन्त्र, सयं क्त
ु राज्य
अमेररकाका अग्रणी मविलािरू वमलेर आवाज
उठाएको विनलाई अन्तराषवरिय मविला

बरदना राणा, मडहला
अडिकारकमी

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

मविलािरू प्रवत खासै र्ासो िेखाएको पाइएन ।
नेपाल सरकार मविला बालबावलका तिा
समाज कल्याण मन्त्रालयले यस १०७ औ ं
अन्तराषवरिय मविला विवसका अवसरमा
काठमाण्डौंको रावरिय सभागृिमा मल
ू
समारोिको आयोजना गरेको वियो । उक्त
कायषक्रमको उद्घाटन सम्माननीय रारिपवत
ववद्यािेवी भण्डारीले पानसमा विप प्रज्वलन गरे र
गनषु भएको वियो । यस विवसका अवसरमा
आविषक वर्ष २०७३/०७४ िेवख रारिपवत
मविला उत्िान कायषक्रमिरू सञ्र्ालन पवन
गररएको छ । यो कायषक्रम नेपालका २५
वजल्लामा आपत्कावलन सेवा के न्रिरू
सञ्र्ालन गरी व्यववस्ित गररने भएको छ । तर
यसमा अपाङ्गता भएका मविलािरूको
सिभावगताको कुनै कुरा प्रस्ट रूपमा उठाइएको
पाइिँिनै । लैङ्वगक विसं ाबाट पीवडतलाई तत्काल
उद्धार एवम् राितका लावग “लैङ्वगक विसं ा
वनवारण कोर् वनयमावली २०६७ जारी गरर
रावरिय कोर्को व्यवस्िा र पररर्ालन गररएको
छ तर अवधकांश अपाङ्गता भएका विसं ा
पीवडत मविलािरू यो सेवाबाट ववञ्र्त भएका
छन् । नेपालको सवं वधान २०७२ मा पवन
मविलािरूका वववभन्न सवालिरू समावेश
गरे को छ ती सवाल अनसु ार अपाङ्गता भएका
३२३२

मविलािरूका सवालिरूलाई पवन सवु नवश्चत गनष
जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यवक्तिरूको
अवधकार सम्बन्धी मिासवन्धको धारा ६ मा
अपाङ्गता भएका मविलािरूका िक
अवधकारिरू अन्तगषत सबै मानव अवधकार तिा
आधारभतू स्वन्त्रतािरूको पणू ष र समान
उपभोगको सवु नवश्चत गनष अवलम्बन गने,
उनीिरूको पणू ष ववकास, प्रगवत तिा
सशवक्तकरण सवु नवश्चत गने कुरािरू उल्लेख
गरे को छ । तर उक्त मिासवन्धमा उल्लेख गरे
अनसु ार अपाङ्गता भएका मविलािरूले पाउनु
पने अवधकार, सेवा सवु वधाको उपभोग गनष
पाएको पाइिँिनै । त्यसैले आगामी विनमा
अपाङ्गता भएका मविलािरूका सवालिरूलाई
सम्बोधन गनषु पने जरुरी िेवखन्छ ।

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

- सम्पादक
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समाचार धवधवि

कुष्ठ प्रभातवि अपाङ्गिा भएका व्यतिहरूलाई गयाँस चुलो तविरण

राडटिय

कुटठ

माघ २०७३, शर्मदला त्रवश्वकमाद, काठमाण्िौं

डवडभन्न दातृ डनकायहरूसँगको सहयोगले यो

प्रभाडवत

बूढानीलकण्ठमा बसोबास गने कुटठ प्रभाडवत

कल्याण

संघको

आयोजनामा शाडरत सेवा गृह, बूढानीलकण्ठमा

रहेका भूकम्पबाि
कुटठ

प्रभाडवत

व्यडक्तहरूलाई

अपाङ्गता

भएका

व्यडक्तहरूलाई

कडरब

२

प्रभाडवत भएका
अपाङ्गता

ग्याँस

भएका

चुलो

तथा

डसडलरिर डवतरण गडरएको छ । सो
काययक्रममा

राडटिय

कल्याण

संघका

डतवारीले

यो

कुटठ

प्रभाडवत

अध्यक्ष

डदपक

आयोजक

संस्थाले

राडटिय कुटठ प्रभाडवत कल्याण संघले आयोजना गरेको शाडरत सेवा गृह, बूढानीलकण्ठमा रहेका
भूकम्पबाि प्रभाडवत भएका कुटठ प्रभाडवत अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई ग्याँस चुलो तथा
डसडलरिर डवतरण काययक्रमका झलकहरू । तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

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

३३३३

समाचार विविि
लाख ८ हजार रकम बराबरको ग्याँस तथा

प्रभाडवत अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई ग्याँस

डसडलरिर डवतरण गरेको बताउनु भयो । यसै

तथा

क्रममा

अपाङ्गता

उहाँले

आगामी

डदनमा

पडन

कुटठ

चुलो

डवतरण

गदै

भएका

कुटठ

प्रभाडवत

व्यडक्तहरूका

डवडभन्न

प्रभाडवत अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको लाडग

समस्याहरू समािानको लाडग सबै एक जुि

डवडभन्न सहयोगी डनकायहरूसँग डमलेर काम गने

भएर काम गनुय पने र यो डवषयमा आफ्नो पािी

बताउँदै राज्यले पडन उनीहरूको हक डहत र

आवश्यक परेको समयमा सहयोग गनय तयार

अडिकारको लाडग काम गनुय पने कुरामा जोि

रहेको

डदनु भयो । उक्त काययक्रममा शाडरत सेवा गृह

नेदरल्याण्ि लेप्रोसी डरडलफका राडटिय डनदेशक

डतलगंगा

के. पी. ढकालले कुटठ प्रभाडवत

डबजेरि

काठमाण्िौंका
कुँवरले

काययक्रम

शाडरत

सेवा

संयोजक

गृहले

डवडभन्न

बताउनु

भएका

भयो

।

उक्त

व्यडक्तहरूलाई

काययक्रममा
अपाङ्गता

राज्यले

औषिी

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरू र डवशेष

उपचारको साथै भेदभावको अरत्य हुने गडर

गरी कुटठ प्रभाडवत भएका व्यडक्तहरूको लाडग

जनचेतनाका काययक्रमहरू सञ्चालन गनुय पने

डशक्षा, स्वास््य तथा आय–आजयनका लाडग काम

कुरामा जोि डदनु भयो । त्यसै गरी कुटठ रोग

गदै

डनयरत्रण

महाशाखा

बूढानीलकण्ठका ने.क.पा. एमालेका नेता तथा

उपप्रशासक

मािव

गा.डव.स.का पूवय अध्यक्ष बालकृटण श्रेटठले यो

प्रभाडवत अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई हाम्रो

गाउँको

समाजमा

आएको

बताउनु

डवकासका

भयो

साथै

।

यहाँ

त्यसै

रहेका

गरी

कुटठ

गडरने

िेकुका

प्रसाद
डवभेदको

लम्सालले
अरत्यका

काम

पडन

राज्यले काम गनुय पने र अडहले पडन यस

उनीहरूको हक डहत र अडिकारको लाडग काम

डवषयमा काम गदै आएको बताउनु भयो । सो

गने प्रडतबद्धता जनाउनु भयो । सो ग्याँस तथा

काययक्रममा

चुलो डवतरण काययक्रमका प्रमुख अडतडथ तथा

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई

पूवय प्रिान

डवतरण गडरएको डथयो ।

वडरटठ

नेता

र

आगामी

मरत्री तथा
मािव

डदनमा

ने.क.पा. एमालेका

कुमार

नेपालले

५०

पडरवार

लाडग

साथै

उनीहरूको

आएको

उपचारको

कुटठ

प्रभाडवत अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको लाडग
गदै

स्वास््य

स्वास््य

कुटठ

पडन

प्रभाडवत
ग्याँस चुलो

कुटठ

उपचार िथा पुनस्थाापना तशतवर सम्पन्न
८ माघ २०७३, दल बहादुर सुनार, बर्ददया

अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केरि,
मध्य पडश्चमाञ्चल क्षेत्रीय कायालय नेपालगरज
र बडदयया अपाङ्ग पुनस्थापना केरि गुलडरयाको
संयुक्त
३४३४

आयोजनामा

शारीडरक

अपाङ्गता

भएका

बालबाडलकाहरूको

लाडग

२

उपचार

तथा

डशडवर

बडदययामा

पुनस्थापना

डदने

सम्पन्न भएको छ । डजल्ला अस्पताल बडदयया र
राजपुर

स्वास््य

केरिमा

डशडवरबाि

१

अपाङ्गता

भएका
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सय

५८

सम्पन्न
जना

बालबाडलका

भएको

सो

शारीडरक
लाभाडरवत

समाचार विविि
भएका

छन्

कायालय

।

त्यसै

बडदययाको

गडर

डजल्ला

समरवय

स्वास््य
प्लान

प्रदान

गडरएको

इरिरनेशनल बाँकेको साझेदारीमा सञ्चाडलत

क्षेत्रीय

कायालयका

डशडवरमा पडन ६६ जना नयाँ र ९२ जना

जानकारी डदनु भयो । सो डशडवरमा १८ वषय

पुराना

सम्मका

बालबाडलकाहरूको

तथा

८७ जनालाई डफडजयोथेरापी तथा परामशय सेवा

पडन

स्वास््य

अपाङ्ग

बाल

प्रमुख

शारीडरक

अस्पतालका

वासुदेव

जोशीले

अपाङ्गता

भएका

परीक्षण गडरएको डथयो । त्यसै गडर डजल्ला

बालबाडलकाहरूको जरमजात पैताला बाङ्गो र

अस्पताल र राजपुर बडदययामा सम्पन्न डशडवर

पोडलयो लागेको, हात खुट्िा कमजोर भएको,

२२ जनालाई शल्यडक्रयाको लाडग अस्पताल

जोनी दुख्ने, सुडनने र फुडस्कएको, आगोले

भनाको लाडग डसफाडरस गडरएको डथयो भने

पोलेर जोनीहरू खुडम्चएको, हािको डि. बी.

३१ जनाको सहयोगी सामाग्रीको लाडग नाप

भएको, हाि पाक्ने रोग, जरम वा जरम पश्चात्

जाँच, १३ जनालाई सहायक सामाग्री प्रदान

शरीरको

गडरएको डथयो भने ५ जनालाई उपचारको

समस्याहरूको

लाडग अरय अस्पतालमा डसफाडरस गडरएको र

संस्थाले जनाएको छ ।

अंगभंग

भएको

परीक्षण

लगायतका

गडरएको

आयोजक

अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरूको दीक्षान्ि समारोह
११ र्ागुन २०७, शर्मदला त्रवश्वकमाद, भिपुर

बी. पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान,
घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा भक्तपुरले

अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरूको १३ औं
दीक्षारत समारोह काययक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सो काययक्रममा बी. पी. नेत्र प्रडतटठान बाल
आँखा,

नाक,

कान,

घाँिी

अस्पताल

एवं

पुनस्थापना सेवाका डनदेशक मािब अयालले
दृडटि

सम्बरिी

अपाङ्गता

भएका

बालबाडलकाहरूको प्रारडम्भक डशक्षाको लाडग यो

संस्थाले
आवश्यक

के

कस्ता

रहेको

छ

काययक्रमहरू
भन्ने

डवषयमा

गनुय

पने

सल्लाह

सुझाव डदनु हुन आग्रह गनुय भयो । यसै क्रममा
उहाँले

कही

कतै

यस्ता

बालबाडलकाहरू

भेडिएमा यो संस्थामा सम्पकय गराइ डदनु हुन

पडन

आग्रह

आयोजक

गनुय

भयो

संस्थाका

।

सोही

डनवतयमान

काययक्रममा
अध्यक्ष

तथा

आँखा डवशेषज्ञ िा. मदन प्रसाद उपाध्यायले
दृडटिडवडहन बालबाडलकाहरूको
बनाउनका

लाडग

उनीहरू

जीवन सहज
मैत्री

अवसरको

डनमाण गनुय पने कुरामा यो संस्था सिैँ अगाडि
बढ्ने

कुरामा

संस्थाका

जोि

डदनु

अध्यक्ष

कमाचाययले

भयो

प्राध्यापक

यहाँबाि

बालबाडलकाहरूको

भने

उक्त

पूणय

चरि

डदडक्षत
उज्वल

भएका
भडवटयको

शुभकामना व्यक्त गदै आगामी डदनमा पडन
यस्ता बालबाडलकाहरूको डशक्षा तथा जीवन
यापनको लाडग काम गनय सक्दो पहल गने
बताउनु

भयो

दृडटिडवडहन
डजल्लाहरूमा

।

उक्त

काययक्रममा

बालबाडलकाहरूलाई
सञ्चालन

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

भएका

९

पायक

जना
पने

सरकारी
३५३५
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बी. पी. नेत्र प्रडतटठान बाल आँखा, नाक, कान, घाँिी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा भक्तपुरले सम्पन्न गरेको
अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरूको १३ औं दीक्षारत समारोह काययक्रमका सहभागीहरू। तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

डवद्यालयमा

भना

हुने

व्यवस्था

सडहत

प्रडत संस्थालाई िरयवाद तथा अझ प्रगडतको

उनीहरूलाई आवश्यक हुने शैडक्षक सामग्रीहरू

शुभकामना

डवतरण गडर दीक्षारत गडरएको डथयो । सो

डवद्याथीहरूले पडन यो संस्था, यहाँका डशक्षक

समारोहमा

डशडक्षका तथा यहाँका सम्पूणय कमयचारीहरूलाई

दृडटिडवडहन

अडभभावकहरूले

यो

बालबाडलकाका
संस्थाले

आफ्ना

व्यक्त

गनुय

भएको

डथयो

भने

िरयवाद डदनु भएको डथयो ।

बालबाडलकाहरूको लाडग गरेको यस्तो काययक्रम

१७ औ ं सािारण सभा िथा ११ औ अतिवेशन
८ र्ागुन २०७३, त्रवत्रनता शमाद, बाुँके

अपाङ्ग

नवजीवन

केरि

बाँकेको

१७

औं

सािारण सभा तथा ११ औं अडिवेशन बाँकेमा
सम्पन्न

भयो

।

सो

सािारण

सभा

तथा

अडिवेशनले डवडनता शमाको अध्यक्षतामा ११
सदस्य नयाँ कायय सडमडत चयन गरेको छ ।
जसमा

उपाध्यक्षमा

तुलबहादुर

राना,

महासडचवमा जनक बिुवाल, सडचवमा कृटण
३६३६

अडिकारी,
चयन

हुनु

लोककुमारी

कोषाध्यक्षमा
भएको

छ

दयाराम
भने

अडिकारी

सदस्यहरूमा

रोकाया, लक्ष्मी पोखरेल, सुस्मा

डव.क., कणयबहादुर खड्का र दोहान प्रसाद
थारू रहनु भएको छ । सो काययक्रममा अपाङ्ग
नवजीवन केरि बाँकेका संस्थापक अध्यक्ष कृटण
गौतमलाई

काययक्रमका

प्रमुख

अडतडथ

एवं

कोहलपुर नगरपाडलकाका काययकारी अडिकृत

Rights of PWDs: Action in Development

समाचार विविि
मािब शमाले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गनुय

व्यवस्था गरेको सेवा सुडविा उपलब्ि गराउने

भएको

बताउनु भयो ।

डथयो

अपाङ्गता

।

उक्त

भएका

काययक्रममा

व्यडक्तहरूलाई

उहाँले
राज्यले

समावेशी गुणस्िररय तशक्षाका तवषयमा अन्िरतिया कायािम
२४ र्ागुन २०७३, शर्मदला त्रवश्वकमाद, काठमाण्िौं

डवश्व अरतराडटिय मडहला डदवसको अवसरमा
नेपाल अपाङ्ग मडहला संघ, सञ्चाडरका समूह
र अटिेडलयन एम्वेशीको संयुक्त आयोजनामा
अपाङ्गता

भएका

मडहलाको

समावेशी

गुणस्तडरय डशक्षाका डवषयमा काठमाण्िौंमा एक
अरतरडक्रया काययक्रमको आयोजना गडरयो । सो
काययक्रममा

नेपाल

अपाङ्ग

मडहला

संघकी

अध्यक्ष डनमयला डितालले नेपालमा अपाङ्गता
भएका मडहलाहरूको डशक्षाको अवस्थाको बारेमा
काययपत्र प्रस्तुत गनुय भएको डथयो भने

डत्रभुवन

डवश्व डवद्यालयका प्राध्यापक वासुदेव काफ्ले
नेपालमा समावेशी डशक्षा कसरी सुरुवात भयो

भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै डशक्षा सबैका

लाडग कल्याणकारी नभएर अडिकार मुखी हुने
कुरामा जोि डदनु भएको डथयो । त्यसै गरी
डशक्षा डवभाग समावेशी डशक्षा शाखाका प्रमुख
तथा

उपडनदेशक

अपाङ्गता
स्तरको

भएका

डशक्षा

गणेश

प्रसाद

व्यडक्तहरूलाई

प्रदान

गनयको

पौिेलले
डवद्यालय

लाडग

डवडभन्न

काययक्रमहरू सञ्चालन गरेको बताउँदै आगामी

डदनमा अपाङ्गता भएका डवद्याथीहरूको उच्च
डशक्षाको

लाडग

व्यडक्तहरूलाई

र

बडहरा

साङ्केडतक

अपाङ्गता
भाषालाई

भएका
पडन

मारयता डदने कुरामा आफ्नो तफयबाि सक्दो
पहल गने बताउनु भयो । सोही काययक्रममा

नेपाल अपाङ्ग मडहला संघ, सञ्चाडरका समूह र अटिेडलयन एम्वेशीले काठमाण्िौंमा संयुक्त आयोजना गरेको अपाङ्गता
भएका मडहलाको समावेशी गुणस्तडरय डशक्षाका डवषयक अरतरडक्रया काययक्रमको झलक । तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

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

३७३७

समाचार विविि
सञ्चारकमी तथा नेपाल पत्रकार महासंघकी

मडहलाहरूको

उपाध्यक्ष

भएका मडहलाहरू हरेक क्षेत्रबाि पछािी परेको

अडनता

डवरदुले

डवडभन्न

सञ्चार

तुलनामा

बताउँदै

व्यडक्तहरूका सवालहरू प्रकाशन र प्रसारण गनय

रोजगारको लाडग राज्य अझ संवेदनशील भएर

सहयोग गनुय पने र डवडभन्न सञ्चार माध्यमहरूमा

लाडग पनुय पने कुरामा जोि डदनु भयो । सोही

अपाङ्गता

क्रममा

व्यडक्तहरूको

प्रडतडनडित्व

राडटिय

डशक्षा,

अपाङ्गता

माध्यमहरूले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका

भएका

उनीहरूको

अडिकांश

मानव

स्वास््य

अडिकार

तथा

आयोगकी

तथा सहभाडगता गराउनु पने बताउनु भयो ।

अडिकृत उमा जोशीले हामी सबै सरोकारवाला

यसै क्रममा उहाँले अपाङ्गता आफ्नो तफयबाि

डनकायहरूले अपाङ्गता मैत्री संरचना डनमाणको

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका मुद्दाहरूलाई

लाडग पहल गनुय पने कुरामा जोि डदनु भयो भने

प्रकाशन तथा प्रसारण गनय सक्दो सहयोग गने

सञ्चाडरका

प्रडतबद्धता

सञ्चार

जनाउनु

भएको

डथयो

।

डवश्व

समूहकी

अध्यक्ष

माध्यमहरूले

डनमयला

अपाङ्गता

शमाले
भएका

अरतराडटिय मडहला डदवसको अवसरमा गडरएको

व्यडक्तहरूको समान सहभाडगताका साथ नीडत

सो

डनमाण तहमा पुरयाउनको लाडग सहयोग गनुय

काययक्रममा

नेपालका

अध्यक्ष

राडटिय

अपाङ्ग

सुदशयन

महासंघ

सुवेदीले

अरय

पने बताउनु भयो ।

अन्िरतिया कायािम सम्पन्न
२३ र्ागुन,२०७३, इच्छा के .सी, काठमािौं

१०७

औ

अवसरमा

अरतराडटिय
नेत्रडहन

मडहला

मडहला

डदवसका

संघले

अपाङ्गता

डवषयमा बडहरा तथा सुस्त संघ, अडिजम केयर
नेपाल,

नेत्रडहन

सरोकारवाला

संघ

डक्रकेि

संघ

संस्थाका

लगायतका

प्रडतडनडिहरूले

भएका मडहलाहरू माडथ हुने डहंसा र रयायमा

डिप्पणी गनुय भएको डथयो । उक्त काययक्रमकी

पहुँचको

डदने

प्रमुख अडतडथ एवं मडहला तथा बालबाडलका

अरतरडक्रया काययक्रमको आयोजना गरयो । सो

डवभागकी डनदेशक डवजया प्रसाईले अपाङ्गता

काययक्रममा नेत्रडहन मडहला संघकी काययक्रम

भएका मडहला माडथ हुने डहंसा उरमूलन गनय

संयोजक इच्छा के. सी. ले सहभागीहरूलाई

तफय सबै डनकायहरू डनररतर लाग्नु पने बताउँदै

स्वागत गदै अपाङ्गता भएका मडहलाहरू माडथ

अपाङ्गता भएका मडहलाहरूको रयायका लाडग

हुने डहंसाको अरय र उनीहरूको रयायको लाडग

भएका नीडत डनयमहरूलाई अपाङ्गता अनुूल

सम्पूणय सरोकारवाला संघ संस्थाहरू एक भई

बनाई कायारवयन गनुय पने कुरामा जोि डदनु

अडघ बढ्नु पने बताउनु भयो । काययक्रममा

भएको डथयो । त्यसै गरी एडबडलज फाउण्िेसन

नेत्रडहन मडहला संघकी अध्यक्ष सीता सुवेदीले

नेपाल प्रडतडनडि डबरेरिराज पोखरेल आगामी

अपाङ्गता भएका मडहलाहरू माडथ हुने डहंसा र

डदनमा

रयायमा पहुँचको

अपाङ्गता

प्रस्तुत
३८३८

अवस्थाका

डवषयमा

एक

अवस्थाका डवषयमा काययपत्र

गनुय भएको डथयो भने उक्त काययपत्रका

एडबडलज

फाउण्िेसन

नेपालले

भएका

मडहलाहरूको

सवालमा

कामको लाडग डनररतर सहयोग गने बताउनु

Rights of PWDs: Action in Development

समाचार विविि

नेत्रडहन मडहला संघको आयोजनामा १०७ औ अरतराडटिय मडहला डदवस र नेत्रडहन संघको रजत जयरतीको अवसरमा अपाङ्गता भएका
मडहलाहरू माडथ हुने डहंसा र रयायमा पहुँचको अवस्था डवषयक एक डदने अरतरडक्रया काययक्रमका सहभागीहरू । तडस्वर : इच्छा के.सी.

भयो भने मडहला तथा बालबाडलका डवभागकी

हुने बताउँदै हातेमालो गदै अडघ बढ्नु पने

शाखा अडिकृत डनरा अडिकारीले अरतराडटिय

बताउनु भयो । सो काययक्रममा नेपाल नेत्रडहन

मडहला डदवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना

मडहला संघको एक वषीय कायय योजना बारेमा

डदँदै मडहला अडिकारका लाडग मडहला पुरुष

पडन डवस्तृत छलफल गडरएको डथयो ।

दुबैको सडक्रय सहभाडगता भएमा मात्र सहज

छायाँ प्रतिवेदनका तवषयमा सल्लाह सझ
ु ाव सम्बन्िी छलफल
३ चैत २०७३, शर्मदला त्रवश्वकमाद, काठमाण्िौं

काठमाण्िौंमा

राडटिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजनामा

आयोजना

अपाङ्गता

काठमाण्िौंका

सम्बरिी

भएका

व्यडक्तहरूको

महासडरिको

छाया

अडिकार
प्रडतवेदनमा

अपाङ्गता

एक

छलफल

गडरयो

।

प्राध्यापक
भएका

सो

काययक्रमको
छलफलमा

कडपल

अयालले

व्यडक्तहरूको

अडिकार

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका लाडग बनेका

सम्बरिी महासडरिको छाया प्रडतवेदनको बारेमा

नीडत डनयमहरू के कडत कायारवयन भए, अझ

जानकारी डदँदै यो प्रडतवेदनमा अझ अपाङ्गता

कायारवयन गनय के गनय आवश्यक छ, यस

भएका व्यडक्तहरूका मुद्दाको डवषयमा सल्लाह

डवषयमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने डवडभन्न

सुझाव प्रस्तुत गनय अनुरोि गनुय भयो । यसै

संघ संस्थाहरू र नेपाल सरकारको तफयबाि के

क्रममा उहाँले अपाङ्गताका सवालमा राडटिय

कस्ता

अपाङ्ग

कामहरू

भएको

छ

भन्ने

डवषयमा

महासंघ

नेपालले

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

बनाएका

नीडत
३९३९

समाचार विविि

राडटिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको अडिकार सम्बरिी महासडरिको
छाया प्रडतवेदनका डवषयमा सल्लाह सुझाव सम्बरिी छलफल काययक्रमको एक झलक । तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

डनयमहरू, डवडभन्न संघ संस्थाहरूको पहलमा

बताउनु

भएका सवोच्चका फैसलाहरू कायारवयन गनुय

संघका डनदेशक नरबहादुर डलम्बुले सो छाया

पने डवषयलाई पडन समावेश गडरएको डथयो ।

प्रडतवेदनमा

काययक्रममा

नेपाल

दृडटिडवडहन

कोषाध्यक्ष

अडनता

अपाङ्ग

मडहला

डघडमरेले

यो

संघकी
छायाँ

पडन

भयो

।

त्यसै

गडर

जग्गा

नेपाल

खडरद

डवक्री

अपाङ्गता भएका

समावेश

गनुय

पने,

गदा

व्यडक्तहरूलाई

उच्च

सम्म

दृडटिडवडहन

मडहलाहरूका प्रजनन स्वास््य, पुनस्थापना तथा

पहुँच पुग्ने गरी शैडक्षक सामाग्री डनमाण गनुय पने

स्वास््य अडिकारका नीडत डनयमहरूलाई जडत

कुरामा जोि डदनुको साथै अनाथ, बेसाहारा,

सक्दो कायारवयन गने कुरालाई समावेश गनुय

अपाङ्गता

पने बताउनु भयो । त्यसै गरी श्रवण दृडटिडवडहन

पुनस्थापना केरिको स्थापना गनुय पने बताउनु

अडभभावक संघका अध्यक्ष मदन महजयनले यो

भएको डथयो । सो काययक्रममा सहभागी भएका

छाया

डवडभन्न संस्थाका प्रडतडनडिहरूले सबै प्रकारका

श्रवण

दृडटिडवडहन

भएका

डशक्षा

प्रडतवेदनमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका

प्रडतवेदनमा

अपाङ्गता

नेत्रडहन

भएका

व्यडक्तहरूको

व्यडक्तहरूको

अपाङ्गताका सवालहरूलाई नछुिाइ समावेश

अपाङ्गता

गनय अनुरोि गनुय भयो । सो छलफल काययक्रममा

आवश्यकतालाई पडन समावेश गनय जोि डदएका

नेपाल पारा ओलडम्पक कडमडिका अध्यक्ष डदपक

डथए

कोईरालाले

महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष डिका दाहालले यो

यो

प्रडतवेदनमा

अपाङ्गता

।

भएका
उक्त

व्यडक्तहरूका

लाडग

छलफलमा

छाँया

नीडत डनयमहरू पूणय रूपमा कायारवयन गनयका

भएका

लाडग

समावेश गनय पने र यसको लाडग सबैले सल्लाह

यो

छाया

प्रडतवेदनमा

समावेश

गनयको लाडग सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गनुय पने
४०४०

सबै

व्यडक्तहरूका

प्रकारका

अपाङ्ग

अनुसारको खेलकुदको डवकासका लाडग बनेका
पडन

प्रडतवेदनमा

राडटिय

आिारभूत

सवालहरूलाई

सुझाव डदने कुरामा जोि डदनु भयो ।
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अपाङ्गता
नछुिाई

