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पाठक पत्र

सकारात्मक सोचको तवकासको लातग
सहयोग गरेको छ ।

यो पतत्रका तसतिमा रेकिा गरी उपलब्ि
गराइ तदनु होला ।

सम्पादक ज्यू नमस्कार ।
म यो अपाङ्ग आिाज मावसक पविकाको वनयवमत
पाठक हुँ । मलाई यो अपाङ्ग आिाज मावसक
पविका अवत नै ज्ञान िर्द्नक र उपयोगी लाग्दछ ।
त्यसैले म यो पविका वनयवमत पढ्ने गदनछु । हाम्रो
समाजमा आज पवन अपाङ्गता भएका
व्यविहरूलाई नकारात्मक
रूपमा हेने र
पूिन जन्मको पापको रूपमा
वलने गररन्छ । अपाङ्गता
भएका
व्यविहरूको
संिेदनशीलता
लाई
बुझ्ने प्रयास गरे को
पाइुँ दन
ै । यो समस्या
विशेष गरी सहरी
क्षेिमा भन्दा पवन
ग्रामीण
क्षेिमा
व्यापक रहेको
अिस्था छ ।
यस्तो
अिस्थामा यो अपाङ्ग
आिाज मावसक पविकाले समाजमा
रहेका के ही त्यस्ता व्यविहरूको मानसपटलमा
चेतनाको ढदयो बाल्न सहयोग गदनछ । हाम्रो गाउुँ का
के ही व्यविहरूले पवन यो पविका अध्ययन गने
अिसर पाउनु भएको वथयो । जसले उनीहरूले
अपाङ्गताको बारे मा नकारात्मक सोच राख्न नहने
रहेछ । कु नै पवन समयमा जो पवन अपाङ्गता बन्न
सढकने प्रबल सम्भािना भएको कु राको अनुभूवत गनुन
भएको पवन पाए । त्यसैले आगामी ढदनहरूमा यो
पविकाले यसरी नै समाजमा रहेका अपाङ्गता
भएका व्यविहरू प्रवत सकारात्मक सोचको
विकासको लावग सहयोग गरोस् मेरो शुभकामना
व्यि गदनछु ।

सम्पादक ज्यू नमस्कार ।
यो पविकाले नेपालमा रहेका सबै प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यविहरूका आिाजहरूलाई
उजागर गनन अवत आिश्यक छ । यो पविका
उत्कृ ष्ट भएर पवन दृवष्टविवहन व्यविहरूले
भनेको समयमा पढ्न नपाउने अिस्था छ । यो
पविका विवभन्न समयमा मेरो हाता परे को छ
तर पढि ढदने सहयोगीको अभािमा मैले
यसलाई अध्ययन गनन पाएकी छैन ।
त्यसैले यो पविका वसविमा रे किन गरर
ढदने हो भने हामीले सहज रूपमा
अध्ययन गनन सक्ने वथयौ । आगामी ढदनमा
अपाङ्ग आिाज प्रेमी दृवष्टविवहन
व्यविहरूको समस्यालाई मनन गदै
वस.िी.मा उपलब्ध गराउने प्रयास गररयोस् ।

पुनम काकी , कास्की ।

विनय काकी, रामेछाप ।

ग्रामीर् क्षेत्रहरूमा पतन यो पतत्रका पठाउनु
होला
आदरणीय अपाङ्ग आिाज पररिारमा मेरो
तर्न बाट नमस्कार । मलाई यो अपाङ्ग आिाज
मावसक पविकाको बारे मा के ही पवन थाहा वथएन
। के ही समय अगावि पढ्ने अिसर पाए । म आर्ू
अपाङ्गता भएर पवन यो आफ्नो पविका पढ्न
पाएको छु । नेपालका सबै ग्रामीण क्षेिहरूमा
वनयवमत रूपमा नपुगेको कारणले गदान यो पविका
हामीले पढ्न नपाएका हौं । त्यसैले यो
पविकालाई कसरी हन्छ सबै क्षेिमा पुर्याउने
कोवसस गररयोस् भन्न चाहन्छु । धन्यिाद ।

आकृ वत पोखरे ल, पाल्पा

सम्पादकीय

ह

रे क वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि डाउि
नसण्ड्रोम समाज िेपालको
आयोजिमा “मेरो आवाज : मेरो समदु ाय” भन्िे
िारा सनित १२ औ नवश्व डाउि नसण्ड्रोम नदवस
नवनभन्ि कायषक्रमको आयोजिा गरर सम्पन्ि भयो
। यो नवश्व डाउि नसण्ड्रोम नदवसका अवसरमा
काठमाण्ड्डौंको रत्िपाकष को शानन्त वानिकाबाि
जिचेतिा मल
ू क र्यालोको आयोजिा गररोको
नियो । उक्त र्यालो जमलल लैिच र िददै ै समाज
कल्याण पररर्दमा गोर नवनभन्ि व्यनक्तिरूको
मन्तव्य पश्चात् समापि भोको नियो । मानिसको
शरोरको प्रत्येक कोर्मा ४६ विा क्रोमोजोमिरू
२३ जोडोमा नमलेर रिेका िदन्छि् । तो
क्रोमोजोमिरू मध्ये ोक क्रोमोजोम बनि अिाषत्
४७ विा क्रोमोजोम भोमा व्यनक्तमा डाउि
नसण्ड्रोम िदिे गदषछ । डाउि नसण्ड्रोममा
क्रोमोजोमको २१ औ ं जोडोमा ३ विा क्रोमोजोम
रििे र माचष २१ को नदिमा पनि ३ र २१ रििे
भोकोले यो नदिलाई नवश्व डाउि नसण्ड्रोम
नदवसका रूपमा मिाउि िानलोको पाइन्छ ।
डाउि नसण्ड्रोम भोका बालबानलकािरूको
धेरैजसोको अििु ार ोउिै देनििे िदन्छ । िेपालमा
रिेका धेरै जसो यस्ता व्यनक्तिरू अन्य
व्यनक्तिरूको तल
ु िामा पछाडो पारे को पाइन्छ ।

उिोिरूले आफ्िो क्षमता अिसु ारको नशक्षा नलिे
अवसरबाि वनचचत भोका छि् भिे राज्यले
उपलब्ध गराउिे सेवा सनु वधाको पनि सिज रूपले
उपयोग गिष पाोका छै िि् । वर्षमा ोक पिक भो
पनि नवश्व डाउि नसण्ड्रोमको क्रममा गररिे पद
यात्रा र्यालोल िारा तिा नवनभन्ि कायकमषिरूको
माध्यमले उिोिरूको बारे मा के िो मात्रमा भो पनि
चेतिा जगाउिे काम गरे को पाइन्छ । त्यसैले
राज्यले उिोिरूको क्षमता अिसु ारको सोप तिा
अन्य सेवा सनु वधाको व्यवस्िा गिषु पिे
आवश्यकता छ । अन्य व्यनक्तिरूको तुलिामा
डाउि नसण्ड्रोम भोका व्यनक्तिरू बानिर आउि
सके का छै िि् । उिोिरूले आफ्िो क्षमता
अिसु ारको नशक्षा नलि पनि पाोका छै िि् ।
यसको सािै यस्ता व्यनक्तिरू र उिोिरूका घर
पररवारलाई समाजमा सकारात्मक दृनिकोणले
पनि िेरेको पाइैदिै । उिोिरूको क्षमता अिसु ारको
तानलम नदिे िो भिे डाउि नसण्ड्रोम भोका
व्यनक्तिरूले मिोरचजिको क्षेत्रमा िृत्य प्रस्ततु गिष
सक्दछि् । घरको काममा सियोग गिष सक्दछि् ।
आगामो नदिमा यस्ता व्यनक्तिरूको िक नित र
अनधकारका लानग सबै संघ संस्िािरू नमलेर
काम गिषु पिे र राज्यले उिोिरू मैत्रो वातावरणको
सृजिा गिष जरुरो देनिन्छ । त्यसैले आगामो
नदिमा नवश्व डाउि नसण्ड्रोम नदवस नदवसमा मात्र
नसनमत िभोर सािषकता नदि सकोस् ।
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ने

पाल सरकारको पररभार्ा अिसु ार
७ प्रकारका अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरू मध्ये श्रवण दृनिनवनिि अपाङ्गता
पनि ोक िो । श्रवणदृनिनवनिि व्यनक्तिरू काि
सन्ु ि र आैिा पनि देख्ि सक्दैिि् ।
श्रवणदृनिनवनिि जन्मजात वा जन्म पश्चात् पनि

४४

िदिे गदषछ । अन्य अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरूको तल
ु िामा यस्तो प्रकारका
अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरूको अवस्िा ज्यादै
िाजक
ु रिेको पाइन्छ । उिोिरू आफ्िा िरे क
नक्रयाकलापिरू आफै सम्पन्ि गिष सक्दैिि् ।
श्रवणदृनिनवनिि
व्यनक्तिरूको
दैनिक
नक्रयाकलाप देनि नलोर उिोिरूको स्यािार
ससु ारल सरसफाइ लगायतका सबै काम गिषको
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घर पररिारले नै विशेष ध्यान ढदनु पदनछ
मेरो छोरा मिुशुिन भट्टराई

हाल १४ वर्यको भयो । उ जरमजात नै आँखा नदेख्ने, कान

पडन नसुन्ने र बोल्न पडन नसक्ने भएको हो । मेरो बच्चामा यस्तो समस्या भएको कुरा
हामीलाई छोरा ४ वर्यको हुदा मात्र थाहा भयो । छोरामा यस्तो प्रकारको अपाङ्गता भएको
कारण हामीले सामाडजक रूपमा िेरै चुनौडतहरुको सामना गनय परेको छ । जसले गदा मेरो
छोरा र हामी घर पडरवारले पडन िेरै पीिाको सामना गनय परयो । केही समय मैले मेरो
छोरालाई उसका दैडनक डियाकलापहरू गराउन डसकाए । जसको कारण अडहले उसले
आफै खाना खाने, शौचालय जान र हात समातेर डहड्न सक्ने भएको छ तर उसले देख्न,
सुन्न र बोल्न सक्दैन । मेरो छोराको दैडनक डियाकलापमा पडहलाको तुलनामा िेरै
सकारात्मक पडरवयतनहरु भएको छ । यस्ता बालबाडलकाहरुलाई सवय प्रथम त घर पडरवारले
नै डवशेर् ध्यान डदनु पदयछ । उनीहरुलाई आवश्यक पने कामहरु डसकाउनु पदयछ । तर
पडन श्रवण दृडटटडवडहन भएका बालबाडलकाहरुले दैडनक डियाकलाप देडख डलएर हरेक
काययमा समस्याको सामना गनय पने अवस्था छ डकनकी हाम्रो समाजमा उनीहरु अनुकूलको

वातावरण छैन, उनीहरुको समस्या तथा चुनौतीको डवर्यमा अडिकांशलाई जानकारी नै
छैन । त्यसैले सवय प्रथम हामीले यस्ता बालबाडलकाहरुको लाडग आफै जाकरुक भएर
उनीहरुलाई डजउन डसकाउन जरुरी छ । यस डवर्यमा नेपाल सरकारको ध्यान त्यडत
गएको पाइदैन । यस्ता बालबाडलकाहरुको जीवन यापन तथा पुनस्थापनाको लाडग नेपाल
सरकारले डवडभन्न काययिमहरु ल्याउन जरुरी छ ।

लानग जनत बेला
पनि ोकजिा सियोगोको आवश्यकता
िदन्छ । यस्ता व्यनक्तिरूमा कुिै त अरूको
सियोग नबिा निैडडुल गिष पनि सक्दैिि् ।
जसको कारण समाजमा िदिे िरे क
नक्रयाकलापमा उिोिरू पछाडो परे का िदन्छि् ।
श्रवणदृनिनवनिि व्यनक्तिरूलाई सवष प्रिम त
उिोिरूका दैनिक नक्रयाकलापिरू जस्तै लगु ा
लगाउिेल िाि िािेल श चालय गोर नदशा
नपसाब गिषल चप्पल लगाउि लगायतका सामान्य

सम्झना भट्टराई, नवलपरासी,
अडभभावक

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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धेरै करठनाईको सामना गनन परे को छ
मेरा ३ जना छोरा र १ जना छोरी गडर ४ जनाको सरतान मध्ये माइलो र कारछो
छोरा दुबै जना श्रवण दृडटटडवडहन छन् । म सामरय पडरवारको मारछे डवहान बेलुका
काम नगडर खान पुग्दैन । २० र १८ वर्े दुबै छोराहरु श्रवण दृडटटडवहडन भए पडछ
हामीले सामाडजक तथा आडथयक रुपमा िेरै कडठनाईको सामना गनय परेको छ ।

यीनीहरुलाई यडिकै एक्लै घरमा छोड्न डमलेन । उनीहरुलाई जडत बेला पडन
सहयोगीको आवश्यक हुने हुरछ । उनीहरुलाई हेरचाह गरेर बस्यो भने काम गनय
जान पाइदैन काम नगरेर खान पाइदैन । उनीहरु आफै खाना खान, लुगा लगाउन,
सरसफाई गनय लगाएतका कुनै पडन दैडनक डियाकलापहरु गनय सक्दैनन् । मेरो दुबै
छोराहरु श्रवण दृडटटडवडहन भएको कारण समाजमा उनीहरुलाई हेने दृडटटकोण पडन
सकारात्मक छैन । पूवय जरमको पापको कारण यस्तो भएको भनेर कुरा काट्ने
गदयछन् । घरको एक जना सदस्य उनीहरुकै हेरचाहको लाडग बस्नु पदा आडथयक
अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको छ । आज भरदा ५ वर्य अगाडि बडहरा दृडटटडवहीन

अडभभावक समाज काठमाण्िौंले यस्ता बालबाडलकाहरुलाई दैडनक डियाकलापहरु
आफै गनय सक्ने ताडलम डदएको डथयो । त्यो ताडलम त्यो समयमा ज्यादै प्रभावकारी
भएको डथयो तर त्यो काययिमलाई सरोकारवाला डनकायहरूले त्यडत चासो नडदएको
कारण त्यो ताडलम डनररतर सञ्चालन हुन सकेन । अडहले पडन यस्ता बालबाडलकाहरु
र अडभभावकहरुको लाडग यस्ता ताडलमहरुको आवश्यक छ । यस डवर्यमा नेपाल
सरकार

तथा

अरय

सारेकारवाला

डनकायहरुले ध्यान डदन जरुरी छ ।

हरी नेपाली, भक्तपुर, नङ्खेल
गा.डव.स. अडभभावक

६६

भन्दा सामान्य कुरािरू नसकाउि जरुरो छ ।
श्रवणदृनिनवनििता जन्म पश्चात् र जन्मजात
पनि िदिे गदषछ । जन्म पश्चात् भन्दा पनि
जन्मजात श्रवणदृनिनवनिि िदिे व्यनक्तिरूले
बनि समस्याको सामिा गिष परे को
अनभभावकिरू बताउिु िदन्छ । नवश्व
स्वास््य सगं ठिका अिसु ार प्रत्येक १० िजार
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व्यनक्तिरू मध्ये १ जिामा श्रवणदृनिनवनििता िदिे
गरे को भनिोको छ । सो भिाइलाई आधार मान्िे
िो भिे िेपालमा श्रवणदृनिनवनिि व्यनक्तिरूको
सख्ं या ३० िजार रिेको अिमु ाि गिष सनकन्छ ।
तर िेपालमा यस्ता व्यनक्तिरूको सख्ं या कनत छ
भन्िे कुराको िोजो िै भोको पाइैदिै ।
श्रवणदृनिनवनिि व्यनक्तिरूको लानग काम गिे

भिेर श्रवणदृनिनवनिि भोका
व्यनक्तिरूका अनभभावकद्वारा
नव. स.ं २०६२ सालमा बनिरा
दृनिनवनिि समाज काठमाण्ड्डौं
िामक सस्ं िाको स्िापिा
भोको छ । सस्ं िा स्िापिा
पनछ सि् २००५ देनि सि्
२०१२ सम्म नवदेशो सघं
सस्ं िािरूको सियोगमा यस्ता
व्यनक्तिरूका लानग दैनिक
जोविका नक्रयाकलापिरू
नसकाउिे तानलम प्रदाि
गररोको नियो । नवदेशो
सस्ं िािरूको सियोग आउि
छोडे पनछ अन्य कुिै
निकायको सियोग ििददै ा त्यो
तानलम पनि बोचमा िै छाड्ि
पर्यो । आज तो अपाङ्गता
भोका व्यनक्तिरू दैनिक
जोविमा प्रयोग िदिे कुरािरूको तानलम ििददै ा
त्यो समयमा नसके को कुरालाई पनि नबसषि िाले
र उिोिरूका िरे क कायषिरूमा सियोगोको
आवश्यक िदि िाल्यो । यस्ता व्यनक्तिरूको
लानग सरोकारवाला निकायिरूले आवास
सनितको तानलम के न्र सचचालि गिषको लानग
सियोग गिषु पिे श्रवणदृनिनवनिि अपाङ्गता

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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हामीलाई समाजमा नकारात्मक दृवष्टकोणले हेने गदनछन्
मेरो १५ वर्यको छोरा शौरभ थापा श्रवण दृडटटडवडहन छ ।

२८ हप्ताको गभय शल्यडिया

गरेर जरमाएको यो छोरालाई काडरतबाल अस्पतालमा ४ मडहना सम्म आइ.डस.यु. मा राखेर
उपचार गडरयो । पडछ श्रवण दृडटटडवडहन हुन पुग्यो । उसले आज आफ्नो लाडग कुनै पडन
काम आफै गनय सक्दैन । डवस्तारै उसको उमेर बढ्दै गएता पडन त्यो समयमा यस्ता

बालबाडलकाहरुलाई दैडनक डियाकापहरु डसकाउने व्यवस्था डथएन जसको कारण मेरो
छोरा सडहत हामी घर पडरवारहरुले पडन डवडभन्न सामाडजक चुनौडतहरुको सामना गनय पर्यो
। अडहले पडन हामीलाई समाजमा नकारात्मक दृडटटकोणले हेने गदयछन् । पूवय जरमको
पापको कारण यस्तो बच्चा जडरमएको भरछन्, कुरा काट्छन् । उ आँखा देख्न, कान सुन्न र
बोल्न सक्दैन । आफै डहड्न पडन सक्दैन । २४ सै घण्टा एक जना उसको साथमा हुनु
पदयछ । यस्तो भए पडछ हामीले कसरी कमाएर खाना खुवाउने ? कतै डदवा सेवा केरिमा
राखेर काममा जाउँ भने पडन उनीहरुको बारेमा खास जानकारी नभएको कारण ती डदवा
सेवा केरिहरुले पडन यस्ता बालबाडलकाहरुलाई राख्दैनन् । कुनै संघ संस्थासँग सहयोग
माग्दा उसको लाडग हेने हामीसँग कुनै माध्यम नभएको कारण हामी सक्दैनौ भन्नु हुरछ ।
सरकारले यस्ता अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग उनीहरु अनुकूलको ताडलमको
व्यवस्था गनुयको साथै डदवा सेवा केरिको स्थापना गडरडदएमा डदनभरी उनीहरुलाई त्यो
डदवा सेवामा राखेर हामीले काम गनय पाउने डथयौ । यो डवयर्यमा कस्ले सोच्ने ? यस्ता
व्यडक्तहरुको लाडग सावयजडनका यातायातमा पडन उडिकै समस्या छ । अपाङ्गता पडरचय
पत्र क वगाको बनाएता पडन उसले सामाडजक सुरक्षा भिा बाहेक राज्यबाट केही सुडविा
पडन पाएको छैन । यस्ता बालबाडलकाको
लाडग नेपाल सरकारले डछटो भरदा डछटो
ध्यान डदयोस् भन्न चाहरछु ।

भोका व्यनक्तिरूको लानग काम गिे भिेर बनिरा
दृनिनवनिि समाज काठमाण्ड्डौंको स्िापिा भो
पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गिे अन्य
नवनभन्ि सघं सस्ं िािरूले पनि उिोिरूका
सवालिरूलाई उठाउैदै आोका छि् । यसरो िै
८८

गोमा

थापा,

अडभभावक,

नयाँबानेश्वर, काठमाण्िौं
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अब उिोिरूको दैनिक नक्रयाकलापको सािै
नशक्षाल स्वास््यल तानलम के न्र लगायतका
नवर्यमा पनि सरोकारवाला निकायले नवशेर्
ध्याि नदि जरुरो छ । श्रवण दृनिनवनिि
अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरूको लानग
सरोकारवाला निकायिरूले काम गिषु पिेल
त्यिो अिसु ारको तानलम उपलब्ध गराोमा
श्रवण दृनिनवनिि अपाङ्गता र
उिोिरूका अनभभावकिरूको
जोवि सिज िदिे नियो । बनिरा
दृनिनवनिि
समाज
काठमाण्ड्डौंले प्रत्यक्ष रूपमा
जन्मजात श्रवणदृनिनवनिि
भोका २२ जिा व्यनक्तिरूको
लानग काम गरेको छ भिे उक्त
सस्ं िामा ३० जिाको
त्याङ्क रिेको छ । त्यसै गरो
सोिो संस्िाका अिसु ार जन्म
पश्चात्
श्रवणदृनिनवनिि
िदििे रूको सख्ं या २०५ रिेको
छ भिे बाैकी श्रवणदृनिनवनिि
अपाङ्गता
भोका
व्यनक्तिरूको पनिचाि िै िदि
सके को छै ि । जसले गदाष
उिोिरूका
अपाङ्गताको
क्षेत्रमा काम गिे नवनभन्ि सघं

सस्ं िािरूले उिोिरूका सवालका बारे मा
आवाज उठाोता पनि वृित् रूपमा उिोिरूका
लानग भिेर कुिै कायषक्रमिरू ल्याइोको
पाइैदिै । अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरूको
अनधकार सम्बन्धो मिासनन्धको धारा ९ मा
पिदचै यक्त
ु ता धारा २० मा व्यनक्तगत
गमिनशलताल धारा २१ मा नवचार

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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उनीहरुको जीिन यापनको लावग विवभन्न कायनक्रमहरु ल्याउन जरुरी हन्छ
मेरो १७ वर्यको कारछो भाई श्रवण दृडटटडवडहन हो । उ कान पडन सुरदैन र आँखा पडन
देख्दैन । जरमेको ४ डदनमा उसले आँखा देख्न सक्दैन भन्ने कुरा घर पडरवारमा जानकारी
भयो भने कान नसुन्ने भन्ने कुरा ३ मडहनाको भए पडछ थाहा भयो । उसको लाडग जडतवेला
पडन एक जना सहयोगी आवश्यक हरछ ।

उ सानै हुदा त डठकै डथयो तर उमेर बढ्दै

जादा भाई लगाएत घर पडरवारका अरय सदस्यहरुले पडन डवडभन्न समस्याहरुको सामना गनय
परेको छ । यस्तो प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग घर पडरवार तथा
अडभभावकहरुको साथ र सहयोगको आवश्यक पदयछ । उनीहरुको जीवन यापनको लाडग
डवडभन्न काययिमहरु ल्याउन जरुरी हुरछ । तर आज सम्म हामी अडभभावक बाहेक सरकारी
स्तरबाट त्यस्तो कुनै उपलडधि मुलक काययिम सञ्चालन गनय सडकएको छैन । केही समय
पडहला हामी अडभभावकहरु डमलेर यस्ता व्यडक्तहरुको जीवन यापनको लाडग केही
ताडलमहरु सञ्चालन गरेका डथयौ । अब पडन उक्त ताडलमम सञ्चालन गनय सकेमा
उनीहरुको जीवन यापनमा केही सहजता हुने डथयो ।
तथा

अडभभावकहरुलाई

यस्ता अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरु

नेपाल

सरकार मडहला बालबाडलका तथा
समाज

कल्याण

अडभभावक,
डदने,

डदवा

मरत्रालयले

डशक्षकलाई
सेवा

ताडलम

सञ्चालन

गने,

छात्रावासको लाडग काम गनय जरुरी
छ । यो काययिमा अरु मरत्रालय
तथा संघ संस्थाहरुको पडन साथ र
सहयोग हुनु पदयछ । त्यसै गरी
नेपाल
असक्त

सरकारले पूणय तथा अडत
अपाङ्गता

भएका

व्यडक्तहरुलाई उनीहरुको सहयोगी
सडहत

सामाडजक

सुरक्षा

भिा

उपलधि गराउने भन्ने फैसला गरेको
छ । त्यो फैसला जडत सक्दो डछटो
काययरवयन हुन जरुरी छ ।

कृटणहरी नेपाल, काभ्रे, श्रवण
दृडटटडवडहनको भाई

१०१०
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अवभभािक तथा वशक्षक वशवक्षकाहरुलाई तावलम उपलब्ध गराउन जरुरी छ
मेरो छोरा डनश्चल डव. क. श्रवण दृडटटडवहीन छ । उ अडहले

१२ वर्यको भयो । छोरा

श्रवण दृडटटडवडहन भएको उ जरमेको ३ मडहना पडछ मात्र हो । यसले आफै केही पडन
गनय सक्दैन । आफै खान खान जारदैन हामीले नै खुवाइडदनु पदयछ । सरसफाई

गडरडदनु पदयछ । सामारय कुराहरु पडन केही जारदैन । तर पडन मैले यसलाई छुवाएर
आफ्ने काम आफै गनय डसकाउछु । शौचालय जान डसकाएकी छु । छोरा श्रवण
दृडटटडवडहन भए पडन मैले मेरो श्रीमान र घर पडरवारको राम्रो साथ र सहयोग पाएको
छु । तर समाजमा भने हामीलाई आमा बुवाको पापले यस्तो छोरा बच्चा जडरमयो
भरछन् । मेरो छोरालाई हेरेर डवचरा भरछन, खाने कुरा ल्याएर डदरछन् छोरा अपाङ्ग
भए पडन हामीले काम गरेर भए पडन खान त पु रयाएका छौ यस्तो व्यवहार गदा अडल
मन दुख्छ । नेपाल सरकारको तफयबाट मेरो छोराले क वगयको अपाङ्गता पडरचय पत्र
बनाएको छ र सामाडजक सुरक्षा भिा बाहेक अरु कुनै पडन सहयोग पाएको छैन ।

यस्ता अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको लाडग नेपाल सरकारले उनीहरुको लाडग
अडभभावक तथा डशक्षक डशडक्षकाहरुलाई ताडलम उपलधि गराएर उनीहरुको लाडग
जीवन उपयोगी ताडलम डसकाउने व्यवस्था गडरडदएमा राम्रो हुने डथयो । यसका साथै
उनीहरुको लाडग डदवा सेवा केरिको पडन
आवश्यक

छ।

यस

डवर्यमा

नेपाल

सरकारको ध्यान जान सकोस भन्ने चाहरछु
।

अनभव्यनक्तको
स्वतन्त्रता तिा सचू िामा पिदचै िदिे
व्यवस्िा गररोता पनि उिोिरूको लानग आज
सम्म कुिै काम िदि सके को छै ि । यस नवर्यमा
सरोकारवाला निकायले नवशेर् ध्याि नदि
जरुरो छ । श्रवणदृनिनवनिि अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरूको लानग राज्य तिा समाजमा भोका
अन्य सरोकारवाला निकायिरूले पनि

उमा डव.क. अडभभावक,

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

सलाही
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उनका सबैकामहरु अवभभािकले नै गररनु पदनछ
मेरो ४ जना छोरा छोरी, श्रीमती र म गरेर ६ जनाको पडरवार छ । मेरो दोस्रो सरतान छोरी
उनी १६ वर्यकी डछन । २ वर्यको भए पडछ श्रवण दृडटटडवडहन भएको थाहा भयो । गाँउमा
छोरीलाई हेला घृणा गरेको कारण मैले आफ्ना छोरा छोरी सडहत काठमाण्िौं आएर
भक्तपुरमा जग्गा भािामा डलएर बस्न थाले ।

हाल काँिाघारीमा जग्गा भािामा डलएर

कुखुरा पालन गने, गाई पाल्ने, खेतीपाडत गने काम गदयछु । यहाँ आए पडछ उनलाई आँखा
अस्पताल लगेर आँखाको जाँच गरे पडछ पडहलाको तुलनामा केही मात्रमा देख्न सक्ने भएकी
डछन् भने बोल्न सडक्दनन् । अडहले उनी डहड्िुल गनय पडन सडक्दनन् । साथै उनका
सबैकामहरु अडभभावकले नै गडरडनु पदयछ । आफै केही गनय सडक्दनन् ।

पडछ बडहरा

दृडटटडवहीन अडभभावक समाज काठमाण्िौंको सम्पकयमा आए पडछ त्यहाँका सरहरु तथा
म्यामहरुले यस्ता बालबाडलकाहरुलाई कसरी आफ्ना कामहरु गनय डसकाउने, भन्ने बारेमा
जानकारी डदनु भयो र अडहले उनको दैडनक काययमा केही सुिार भएको छ । छोरी यस्तो
अपाङ्गता भएको कारण एक जनाले त उनलाई छोड्न नै डमल्दैन । नेपालका सरकारको

तफयबाट क वगयको अपाङ्गता पडरचय पत्र बनाएको भए पडन कुनै सेवा सुडविा पाएकी छैनन्
। यस्ता बालबाडलकाहरुको लाडग नेपाल सरकारकाले नै एक जना सहयोगीको व्यवस्था
गडरडदएमा राम्रो हुने डथयो । साथै यस्ता बालबाडलकाहरुको लाडग ताडलम प्राप्त डशक्षक
डशडक्षकाहरु उत्पादन गरेर दैडनक डियाकलाप गनय सक्ने काययिम ल्याएमा राम्रो हुने डथयो ।
हामी अडभभावक पडछ यी बालबाडलकाको भडवश्यको लाडग पुनयस्थापना केरिको स्थापना गनय
तफय पडन सरकारले चासो डदएमा
राम्रो हुने डथयो ।

सुययबहादुर खड्का, अडभभावक,
ओखलढुङ्गा, गामलुङटार

उिोिरूका समस्याको
बारे मा गिु ासो सन्ु िक
ु ा सािै यो समस्या
समाधािको लानग के गिष सनकन्छल
समस्या समाधाि िभोता पनि
उिोिरूको जोवि यापिको लानग के
कस्ता उपायिरू सचचालि गिष सनकन्छ
भन्िे नवर्यलाई के नन्रत रिेर काम गिष

गा.डवस.,हाल काँिाघारी
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सहयोगीको व्यिस्था गनन जरुरी छ
हाम्रो समाजमा डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरु मध्ये श्रवणदृडटटडवडहन अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरु पडन रहेका छन् । अरय व्यडक्तहरु जस्तै श्रवणदृडटटडवडहन अपाङ्गता भएका
व्यडक्तहरुलाई २४ सैं घण्टा सहयोगीको आवश्यकता पदयछ । सहयोगी डवना उनीहरुको जीवन
अपुरो हुरछ । त्यसैले यस्ता बालबाडलकहरुलाई डवडभन्न सरोकारवाला डनकायहरुले उनीहरुका
पुनस्थापनाका लाडग काम गनय जरुरी छ । श्रवण दृडटटडवडहन अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको
लाडग उनीहरुको जीवन यापनको लाडग नेपाल
सरकारले एक जना सहयोगीको व्यवस्था गनय जरुरी
छ
।
साथै
यस्ता
व्यडक्त
र
उनीहरुका
अडभभावकहरुलाई जीवन उपयोगी ताडलमको पडन
व्यवस्था गनुय पदयछ । यो ताडलम अन्र्तगत यी
व्यडक्तहरुलाई खाना खान, लुगा लगाउन, सरसफाई
गने लगाएतका दैडनक डियाकलापहरु आफै गनय
सक्ने ताडलम डदन जरुरी छ । श्रवण दृडटटडवडहन
भएका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुलाई सरकारी तथा
गैर सरकारी डनकायहरुबाट र अपाङ्गताको क्षेत्रमा
तथा अरय क्षेत्रमा काम गने डवडभन्न संघ संस्थाहरुले
डवशेर् काययिम सञ्चालन गनय सकेमा उनीहरुको
जीवन यापनमा केही सहजता हुने डथयो । यो
अडनता अडिकारी, प्रमुख मडहला डवकास
डवर्यमा सबैको ध्यान जान जरुरी देडखरछ ।
अडिकृत, मडहला तथा बालबाडलका
काययलय, काठमाण्िौं

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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यस्ता बालबावलकाहरुको जीिन करठन पूणन रहेको छ
श्रवण दृडटटडवहीन भएका व्यडक्तहरुको हक अडिकार सुडनडश्चत गदै डतनका अडभभावकलाई
समेत क्षमता अडभवृडि गराई समाजमा पुन स्थापना गने भन्ने उद्देश्यले हामीले डव.स. २०६२
सालमा बडहरा दृडटटडवहीन अडभभावक समाज नामक संस्थाको स्थापना गरेका हौ । सन् २००५
देडख २०१२ सम्म श्रवण दृडटटडवहीन भएका बच्चाहरु, व्यडक्तहरु र अडभभावकहरुलाई ताडलम

डदने, यस्ता बच्चाहरुलाई दैडनक जीवनका डियाकलापका कुराहरु डसकाउने गयौ । त्यो
ताडलम पडछ उनीहरु खाना खानु पदयछ, भोक लाग्यो, डदशा डपसाब लाग्यो, शौचालय जानु
पदयछ भन्ने लगाएतका कुराहरु ताडलमबाट डसकेका डथए । पडछ हाम्रो आडथयक अभावको कारण
उक्त ताडलमलाई डनररतरता डदन सकेनौ र आज यस्ता बालबाडलकाहरुको जीवन कडठन पूणय
रहेको छ । संस्था स्थापना गरे पडछ हामीले अडभभावक लगाएत समाजमा रहेका अरय
व्यडक्तहरुलाई श्रवण दृडटटडवहीन व्यडक्तहरुको समस्या, उनीहरुका चुनौतीहरुको बारेमा चेतना
जगाउने काम गरेका छौ ।

आगामी डदनमा पडन यस्ता बच्चाहरुको पडहचान तथा खोजी गने

र उनीहरुको लाडग काम गने गदयछौ । यस्ता व्यडक्तहरुलाई समाज तथा घर पडरवारमा नै
पुनस्थापना गनयको लाडग सरकारले दैडनक डियाकलाप सञ्चालन गनयको लाडग ताडलम केरिको
व्यवस्था गनय, आवास सडहतको ताडलम केरि सरकारी स्तरमा खोल्न, जनशडक्तको डवकास गनुय
पने, पडरवार सहयोगी काययिम ल्याउन आवश्यक छ । यस्ता बालबाडलकाहरुको लाडग हाम्रो
संस्थाको आगामी योजना चेतना जगाउने, ताडलम केरि सञ्चालन गने रहेको छ । यस
काययको लाडग

अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने डवडभनन संघ संस्था र नेपाल सरकारको साथ

र सहयोगको जरुरी छ ।

सके मा के िो
मात्रमा भो पनि श्रवण
दृनिनवनिि
अपाङ्गता
भोका
बालबानलका
तिा
उिोिरूका
अनभभावकिरूमा के िो राित िदिे नियो ।
यस्ता बालबानलकािरूको लानग नदवा सेवा
के न्रको स्िापिा गिष सके मा नदि भरो यो
बालबानलकािरू
लाई
उिोिरूका

मदन महजयन, अध्यक्ष, बडहरा
दृडटटडवहीन अडभभावक
समाज काठमाण्िौं
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सर-सलल्लाह सुझाब अनुसार हामीले कायनक्रम सञ्चालन गने छौ
मडहला बालबाडलका तथा समाज कल्याण मरत्रालयले डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यडक्तहरुको लाडग डवडभन्न काययिमहरु सञ्चालन गरेको छ । अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने
डवडभन्न संघ संस्थाहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको क्षेत्रमा काम गनयको लाडग केही
सहज होस भनेर अनुदान सहयोग उपलधि गराउदै आएको छ भने देशका ७५ वटै

डजल्लाहरुमा समुदायमा आिाडरत पुनस्थापना काययिमहरु सञ्चालन गनुयको साथै अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने संघ संस्थाहरुको सहकाययमा सहयोगी सामाग्री डनमाण तथा डवतरणको
लाडग पडन सहयोग गदै आएको छ । त्यसैले अब हामीले आगामी डदनमा श्रवण दृडटटडवडहन
अपाङ्गता

भएका

व्यडक्तहरुको

दैडनक

जीवन

यापन

तथा

उनीहरुका

लाडग

डवडभन्न

काययिमहरु सञ्चालन गनय जरुरी छ । श्रवण दृडटटडवडहन अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने
डवडभन्न संघ संस्थाहरुले श्रवण दृडटटडवडहन अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुका लाडग के कस्ता
कामहरु गनय जरुरी छ भनेर सल्लाह सुझाब डदएमा सो सल्लाह सुझाब अनुसार हामीले
काययिम

सञ्चालन

व्यडक्तहरुको

क्षेत्रमा

गने

छौ

काम

।

गने

त्यसको

संघ

लाडग

संस्थाहरुले

श्रवण

हाम्रो

दृडटटडवडहन

मरत्रालय

अपाङ्गता

तथा

भएका

सरोकारवाला

डनकायहरुलाई सल्लाह सुझाब डदन जरुरी छ । कुनै पडन डनकायमा श्रवण दृडटटडवडहन
अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उनीहरुको हक डहत र
अडिकारको लाडग अडभभावकहरुको पैरबी, वकातल तथा सडियतामा सहकायय गरेर काम
गनय जरुरी छ ।

अनभभावकले उक्त नदवा सेवा
के न्रमा रािेर काम गिष गोर नबिाि
बेलक
ु ाको छाक िािष सिज िदिे
नियो । यो नवर्यमा सबैले ध्याि
नदि आवश्यक छ ।
भरत शमा, उपसडचव, अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन शाखा, तथा मडहला
बालबाडलका तथा समाज कल्याण
मरत्रालय

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

अ

पाङ्गता
भोका
व्यनक्तिरुले
आनदम
काल देिो िै देशको
िरे क आन्दोलििरुमा
योगदाि नदोको कय वर्ष नवनतसक्दा पनि
राजिोतोले अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुको
सवाललाई आत्मसात गरे को ०६२/०६३
सालको दोस्रो जि–आन्दोलिको सफलता पनछ
मात्र िो । नव.स.२०५० साल नतर अनधकारमि
ु ो
अवधारणा अिरुु प अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरु
सगं नठत िदि िाले र स्वयं आफ्िो अनधकार
प्रानिको अनभयाि प्रारम्भ गिष िाले । अनधकार
प्रानिको अनभयाि प्रारम्भ भो देनि िै
अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुले मल
ु क
ु भरका सबै
जसो नजल्लामा ३ सय भन्दा बिो अपाङ्गता
भोका व्यनक्तिरुका आफ्िै सस्ं िािरु िल्ु ि िाले
। मल
ु क
ु भरमा कुल जिसख्ं याको १० प्रनतशत
अिाषत कररब ३० लािको िारािारोमा रिेका
अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुका सामानजकल
साैस्कृ नतकल आनिषकल शैनक्षकल स्वास््य र
पिु स्िाषपिा सम्बन्धो सवाल र अनधकारिरुमा
अपाङ्गता अनभयाि बिो के नन्रत भो पनि
नव.स.०६२/०६३ को आन्दोलिको अग्रस्िािमा
िै अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरु स्वस्फूतष रुपमा
१६१६

प्रकाश परथ,
अपाङ्गता अडिकारकमी, तनहुँ

अगानड बिे र आन्दोलिरत दलमा आवद्ध
अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुले ोलायन्स िै
बिाोर आन्दोलिमा जिु ेका निो । नजल्लानजल्लामा रिेका सस्ं िािरुले समेत आन्दोलिमा
समिषि जिाउैदै सररक भो । यस अनघका
नवनभन्ि आन्दोलििरुमा अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरु राजिैनतक कायषकताषका रुपमा नवनभन्ि
पािीको कायषक्रम वा अनभयािमा सिभानगता
जिाो पनि अपाङ्गता अनधकार प्रानिको
अनभयािको रुपमा सिभानगता र समिषि रिेि ।
पिक-पिक भोका राजिैनतक आन्दोलि र
सशस्त्र द्वन्द्वले अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुको
सख्ं या िजार मा वृनद्ध मात्रै गरय् ो । यो ोउिा
मािव जोविको दभु ाषग्यपणू ष अवस्िा नियो ।
राजिैनतक आन्दोलिमा सनक्रय रिेका र
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राजिैनतक आन्दोलिबाि अपाङ्गता भोका धेरै
व्यनक्तिरु अपाङ्गता आन्दोलि र अनधकार
प्रानिका अनभयािमा सररक िदिु भन्दा पनि राित
र क्षनतपनू तषमा िै अल्झे र राजिोनतले पनि त्यस्ता
व्यनक्तिरुलाई राित र क्षनतपतू ीमा िै नसनमत गरे ।
फलस्वरुप अपाङ्गता अनभयािले राजिैनतक
अनधकारका लानग नव.स. ०६२/०६३ को जि–
आन्दोलि सम्म पिषिु प¥यो ।
नव.स.०६२/०६३ को जि–आन्दोलिको
मोचाषमा आवद्ध सबै दलनभत्रका अपाङ्गता
भोका व्यनक्तिरु र सघं सस्ं िामा आवद्ध
अनधकार प्रानिका अनभयान्तािरुको राजधािो
के नन्रत आन्दोलिमा सनक्रय सिभानगता र
नजल्ला—नजल्लाको समिषि र सिभानगताले
अनधकार प्रानिको अनभयािमा झि उत्सानित र
आन्दोनलत बिायो । यसैको फलस्वरुप
नव.स.०६२/०६३ पश्चात प्रमि
ु दलिरुले
भिाभि अपाङ्गता सम्बन्धो भातृसस्ं िाको
मान्यता प्रदाि गदै पािीको दस्तावेज र नवधािमा
समेत अपाङ्गता अनधकारको सवाल लेख्ि
िाले । अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुको
छातासगं ठि रानरिय अपाङ्ग मिासघं िेपाल र
नजल्ला स्तरका ३ सय भन्दा बिो सस्ं िािरु
समेतको व्यापक सनक्रयतामा िेपालको
सनं वधाि २०७२ मा समेत अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरुको अनधकार पनि लेनिोको छ र सबै
निकाय तिा तििरुमा िदिे समावेनशताको

नसद्धान्तले िेपालो अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरुमा ोकदम ठूलो सफलता र उपनब्धको
अिभु नू त भोको छ । िाम्रो पनि सनं वधािल िाम्रो
अनभयाि र िामो पनि राजिैनतक दलका
कायषकताषल िेताल अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुको
सवालमा नवनभन्ि पािीका नवधािदेनि सनं वधाि
र त्यसपनछ पररमानजषत तिा ियाै बिेका ऐिल
नियम तिा निदेनशकािरुमा िप्रु ै सवाल र
अनधकारमा दस्तावेजोकरण िदिे क्रम अगानड
बनिरिेको छ । यो आफै मा सकारात्मक कुरा िो
र यसलाई सम्बनन्धत सरोकारवालािरुले र
नवश्वले िै निकै चािपणू ष तवरले नियानलरिेको
छ । दस्तावेजोकरणमा िाम्रो मल
ु क
ु अगानड भो
पनि कायषन्वयि र अिषपणू ष सिभानगता गराउिे
सवालमा िाम्रो िेतत्ृ व निकै पछाडो र
अपाङ्गताको अनधकार दयिोय अवस्िामा िै
गनु िरिेको छ । लामो समयसम्म स्िानिय तिको
र नवनभन्ि आवनधक निवाषचििरु िदि िसके को
प्यासले तड्नपोका राजिैनतक दलिरु नवनभन्ि
उपभोक्ता सनमनतल सामदु ानयक सस्ं िा िोस वा
शानन्त क्षेत्र घोनर्त नवद्यालयको व्यवस्िापि
सनमनतमा समेत भागवण्ड्डा र लछ
ु ाचडु ोमा िावो
भोको स्पिै छ र ोउिै व्यनक्त धेरै ठाउमा रििपु िे
दम्भले िाम्रा सवालिरु कुनल्चोका छिल्
पेनलोका छि् र पछाडो पाररोका छि ।
मिासागर जस्तो शान्त र नवशाल पािीिरुमा
पनि बेलाबेलामा उत्पन्ि िदिे छाल र लिरो जस्तै

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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अन्तरसघं र्षले समेत िामोलाई नकिारामा िदत्याइ
नदन्छ । समावेशोताको नसद्धान्त र अकाषको
िेतत्ृ व र सिभानगता स्वोकार गररोको छै ि र प्राय
सबैले िेतत्ृ व ित्याउिे मात्र प्रमि
ु लक्ष्य राख्िे
भोको िददै ा कायष दक्षतामा िासै पररवतषि र ियाै
कुरा आउि सके को पनि छै ि । अव िदिे स्िानिय
तिको निवाषचिमा पनि यस्तै अवस्िा िदिे निनश्चत
जस्तै छ । नकिनक िामोले अवलम्बि गरे को
सस्ं कार र िोनत यस्तै छ । ियाै सनं वधाि र
निवाषचि ऐिले मनिलाल दनलत वा
अल्पसख्ं यकको प्रनतनिनधत्वको व्यवस्िा गरे को
छ । स्िानिय तिको वडा कायषलय देनि नजल्ला
समन्वय सनमनत सम्म मनिला र दनलत वगषिरुको
प्रनतनिनधत्व िदिे कुरा निनश्चत िै छ ।
मनिलािरुको वडा स्तरमा िदिे कनम्तमा २ सदस्य
र प्रमि
ु वा उप–प्रमि
ु मध्ये १ िदिे अनिवायष िदिे
प्रावधािले मनिलािरुको सिभानगताको
सनु िनश्चत गरे को छ । वडामा िदिे २ मनिला मध्ये
१ दनलत मनिला िदिु पिे प्रावधािले दनलत
मनिलाको समेत प्रनतनिनधत्व िदिे कुरा निनश्चत िै
छ । मनिला र दनलतको वडा स्तरमा िदिे ५
सदस्य नभत्रै पिे सम्भाविा बनलयो भो पनि
अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरु र सनं वधाि तिा
निवाषचि ऐिमा भनिोको अल्पसख्ं यकिरु
वडाको ५ सदस्य नभत्र पिे सम्भाविा छै ि ।
यसका लानग दलिरुको मि
ु ताक्िु पिे वा
नववेकमा भर पिषु पिे अवस्िा छ ।
िगरपानलकामा िप िदिे ३ दनलत वा
१८१८

अल्पसख्ं यक र गाउै पानलकामा िप िदिे २
दनलत वा अल्पसख्ं यकको प्रावधाि पनि स्पि
छै ि । नवनभन्ि स्िािमा मनिला र दनलतलाई
स्पि व्यवस्िा गरे पनि अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरु वा अल्पसख्ं यकको स्पि व्यवस्िा
ििददै ा अरु िप्रु ै वगष वा समिू िरु फे रर पनि छुि्िे
सम्भाविा कायमै रियो । यो भनिरिैदा मनिला
वा दनलतको सख्ं या धेरै भयो भनिोको िोइिल
यसको अिष अल्पसख्ं यक भिेको कुि कुि वगष
िो स्पि नकिाि िदिु पर्यो र सबैको प्रनतनिनधत्व
सनु िनश्चत गिषु पर्यो । ोउिै गाउै वा िगरबाि सबै
प्रकारका अल्पसख्ं यक वा अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरुको प्रनतनिनधत्व गराउि असम्भव िदिे
वा िसनकिे कुरा िामो पनि बझ्ु दछ । तर ७४४
स्िािोय ति वा उदािरणको लानग तििदक
ै ो
िकमा १० ओिा स्िानिय तिमा ४
िगरपानलकाल ६ गाउैपानलका र ८५ ओिा
वडामा प्रनतनिनधत्व िदिे र िगरबाि िप िदिे ३
जिाका दरले ४ िगरको १२ जिा र
गाउपानलकामा िप िदिे २ जिका दरले ६ गाउै
पानलकाको १२ समेत २४ जिाको अल्पसख्ं यक
वा दनलत भिेको स्िािमा तििदक
ै ा सबै
अल्पसख्ं यक समिू िरुलाई समावेश गिष सनकन्छ
। तििदमै ा अल्पसख्ं यक समिू िरु कनत छि्
त्यसको लेिा जोिा र स्पि निसाव नकताव सबै
दलिरुले गिष जरुरो छ । अल्पसख्ं यकको िाउैमा
रिेको तििदक
ै ो २४ स्िािमा तििदै जस्तो उच्च
राजिैनतक चेतिा भोको नजल्लाबाि कुिै पनि
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वगष छुि्िु भिेको घोर नवरोध पणू ष र आपनतजिक
नवर्य िदिछ
े ल सबै राजिैनतक दलिरुलाई चेतिा
भया । अल्पसख्ं यक वा नवनभन्ि समिू मा
राजिोनत गिे वगषका िेतािरुले पनि यसलाई
मिि गिष अवश्यक छल सवैको अनस्तत्व र िेतत्ृ व
आवश्यक छ र स्वोकार गिषु पदषछ । सबैको
समाि प्रनतनिनधत्व िोस । कुिै पनि पािीमा िेता
भइसके को वा पािीको कुिै तिमा नजम्मेवारो
विि गररसके को वा िेतत्ृ व तिमा पगु ेर सबैको
िेता भइसके को व्यनक्त पिु पछाडो फके र फे रर
पनि कुिै वगषमा मात्र नसनमत भइ प्रनतनिनध िदि
िोज्िु वा समावेशो आरक्षणमा फकष िु भिेको
िेताको आचारण नभत्र पदैि र सबैले िेताको
रुपमा स्वोकार गदैिि् । पािीको िेतामा स्िानपत
भइसके को व्यनक्त जनिले पनि पािीको िल
ु ा
राजिोनतमा आउि सक्िु पदषछ । आरक्षण वा
समावेशो भिेको पछाडो पाररोको वगष वा
अल्पसख्ं यक वा अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुको
लानग िोल िनक िदिले सक्िे र पािीमा िल
ु ा
राजिोनत गिेिरुका लानग ? ोउिा उदािरण
काग्रं ेस िेतृ सजु ता कोइराला नवगतका
मिानधवेशििरुमा कनिले पनि मनिला
आरक्षणमा चिु ाव लनडिि् । सबैको िेता भोका
कारण िल
ु ामा चिु ाव लनडि् र सबैको िेताका
रुपमा स्िानपत भइि् । यस्तो प्रकारको अभ्यास र
राजिैनतक सस्ं कार वडा देनि के न्रसम्म सबैले
नवकास गिषु पदषछ र सबैले मेरो िेतत्ृ वशैलो
कस्तो छ भिेर सोच्िु पदषछ । यस्तो सािस र

मिािता को कसमा छ भिेर परोक्षण गिे बेला
समेत आोको छ । सबैको सिभानगता र सबैको
स्वनभमािको सम्माि सबैले गिषु पदषछ । सबैको
िेतत्ृ व सबैले स्वोकार गिषु पदषछ । के िो गिष
िसक्िे कोिो पनि छै ि । सबैको क्षमता अलग
अलग र नवनशि िालकै िदन्छ । राजिोनतमा
सबैभन्दा ठूलो कुरा भोि िो र भोि भिेको जिता
िै िदि । १ व्यनक्तको भोि १ िै िो भिे नकि
भेदभाव गिेल नकि कोिो अगानड कोिो पछाडो
निड्िे सबै सैगसैगै अनघ बिौं । सबैले सबैको
सम्माि गरौ । यो िै आजको आवश्यकता र
राजिैनतक सस्ं कार िो । िरे क आन्दोलि र
पररनस्िनतमा िेतत्ृ वले आफूलाई सधु ार गदै र
सबैलाई समेि्दै लैजािु पदषछ यो िै लोकतन्त्र र
समाजवादको मल
ू ममष िो । स्िानिय तिको
पिु सष रं चिा भोको यसै सन्दभषमा राजिैनतक
दलिरुको स्िानिय तिको सरं चिामा पनि
फे रवदल िदि सक्छ यस अवस्िामा िरे क वडा र
तिमा अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरुको अनिवायष
सिभानगता िदिु पिे कुरामा समेत सबैको ध्याि
पग्ु ि जरुरो छ । अन्यिा देशको ोक मित्वपणु ष
निस्सा पिु पछाडो पररिे अवस्िा िआउला भन्ि
सनकदैि् ।
( लेखक हाल अपाङ्गिा तजल्ला समन्वय
सतमति िनहुुँको उपाध्यक्ष र रातरिय
लोकिातन्त्रक अपाङ्ग सघं िनहुुँको अध्यक्ष
हुनहु ुन्छ । )

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

१९१९

GPAF गविविवि

-

ने

पाल अपाङ्ग मािव अनधकार
के न्रले सि् २०१४ अनप्रल देनि
सि् २०१७ माचष सम्मका लानग नड.नड.पो. यक
ूे
ोड सैगको सयं क्त
ु साझेदारोमा पनश्चम िेपालमा
रिेका अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरूको आनिषक
स्तर उकास्िेल आय-आजषिका कायषक्रमिरू
सचचालि गरो जोवियापिमा सिजता ल्याउिे
उद्देश्यले “पनश्चम िेपालका अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरूको
गररबो
निवारण
पररयोजिा”(नज.नप.ो.ोफ.) सचचालि गरे को छ
। यो पररयोजिा तििदै नजल्लाको अपाङ्गता
भोका व्यनक्तिरूको अनधकार र नवकासका
लानग श्रोत के न्र (ररसेड)ल दाङ नजल्लाको
अपाङ्ग मािव अनधकार ोवं सरोकार मचच
िेपालल बनदषया नजल्लाको अपाङ्ग पिु स्िाषपिा
के न्र र सि
ु ेत नजल्लाको अपाङ्ग सशनक्तकरण
के न्र गरो ४ विा स्िािोय नजल्ला साझेदार
सस्ं िािरूसैगको साझेदारोमा सचचालि गररोको
िो । तो सबै नजल्लािरूमा अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरूको आनिषक अवस्िामा सधु ार
२०२०

ल्याउिको लानग आय-आजषि िदिे िालका
नवनभन्ि कायषक्रमिरू सचचालि गररोको छ । तो
नजल्लािरू मध्ये दाङ नजल्लाको अपाङ्ग मािव
अनधकार ोवं सरोकार मचच िेपालमा “पनश्चम
िेपालका अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरूको गररबो
निवारण पररयोजिा” अन्तगषत नवनभन्ि व्यवसाय
सचचालि गरो आय-आजषि गिष सफल िदिु
भोका अपाङ्गता भोका व्यनक्त नसउप्रसाद
च धरो र तारा परु ोको सफलताको किा प्रस्ततु
गररोको छ ।

िरकारी व्यवसायबाट आम्दानी गदै
तसउप्रसाद
दाङ नजल्लाको लमिो िगरपानलका वडा ि.ं २
के रुनिया निवासो आमा नवरणु देवो च धरो र
बवु ा मोििलाल च धरोको कोिबाि कान्छो
छोराको रूपमा ३३ वर्ष अगानड जन्मिु भोका
नसउ प्रसाद च धरो जनन्मोको के िो समय पनछ
पोनलयोको कारण शारोररक अपाङ्गता िदिु भयो
। पोनलयोको कारण उिाैको दायाै िट्टु ा के िो
छोिो र सािो छ । नसउ प्रसादका श्रोमतोल ोक

Rights of PWDs: Action in Development

GPAF गविविवि

पाोको सािो जग्गामा पनि उिाैले
श्रोमतो तिा छोरा छोरोिरूको साि
र सियोगले तरकारो िेतो लगाउिु
भयो । तर आनिषक अवस्िा
कमजोर भोको कारण तरकारो
िेतो गरे ता पनि उिाै सैग पैसा
िभोको कारण तरकारोमा प्रयोग
गिे स्प्रे र ि्याङ्की नकन्ि िसक्दा
सोचे अिसु ारको तरकारो उत्पादि
िदि सके ि तर पनि उिाैमा निम्मत
भिे ििेि । अपाङ्ग मािव

छोरा र ोक छोरो सनित ४ जिाको पररवार
छ । शारोररक अपाङ्गता भोका
नसउप्रसादको आनिषक अवस्िा पनि ज्यादै
कमजोर नियो । नसउप्रसाद शारोररक रूपले
अपाङ्गता भो पनि उिाै ज्यादै इमान्दारल
मेिितो िदिु िदन््यो । घर पररवारबाि अंश
बन्डा गिे क्रममा सबै अरू दाजु भाइलाई
धेरै र उिाैलाई िोरै सम्पनि नदोको कारण
आनिषक रूपमा समस्या परे को पनि उिाै
बताउिु िदन्छ । त्यिो सम्पतोको िाममा
अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र

२१२१

GPAF गविविवि

अनधकार के न्र काठमाण्ड्डौंले नड.नड.नप. यक
ू े को
सियोगमा अपाङ्ग मािव अनधकार ोवं
सरोकार मचच िेपाल दाङको साझेदारोमा
सचचालि भोको “पनश्चम िेपालका अपाङ्गता
भोका व्यनक्तिरूको गररबो निवारण
पररयोजिा” (नज.नप.ो.ोफ.) पररयोजिा
सचचालि गरे को जािकारो भो पनछ अपाङ्ग
मािव अनधकार ोवं सरोकार मचच िेपाल दाङ
माफष त के िो रकम सियोग नलोर तरकारो
िेतोलाई अझ व्यापक बिाउिु भयो । यसरो
आफूले उत्पादि गरे को तरकारो बेचरे उिाैले घर
िचष चलाउिको सािै छोराछोरोलाई पिाउि
पनि सफल िदिु भोको छ ।
यो तरकारो िेतोबाि नसउप्रसाद च धरोले
वानर्षक रूपमा रु पचास िजार रुपैयाै सम्म
आम्दािो गिष सफल रिेको उिाैिरू बताउिु िदन्छ
। शारोररक रूपमा अपाङ्गता िदिु भोको
नसउप्रसाद च धरोको मेिितल पररश्रम देिेर
गाउैका अन्य व्यनक्तिरू उिाैलाई ोक
उदािरणोय व्यनक्तको रूपमा सम्माि गिे गदषछि्
। त्यसैले उिाै भन्िु िदन्छ अपाङ्गता भोता पनि
अवसर पाोको िण्ड्डमा आफ्िो र घर पररवारको
जोवि यापिमा सिजता ल्याउिको सािै
समाजको लानग पनि योगदाि सनकिे उिाै
बताउिु िदन्छ । अपाङ्गता भोका व्यनक्तिरूलाई
घर पररवार तिा समाजको साि र सियोग
भोको िण्ड्डमा र अपाङ्गता अिक
ु ू लको
२२२२

वातावरणको सृजिा गरर नदोको िण्ड्डमा
उिोिरू कसैको बोझ िोइि की समाज तिा
देशको लानग पनि योगदाि नदि योग्य िदिे छि् ।

व्यवसायी बन्दै िारा पुरी
दाङ नजल्ला गिवा गानवस वडा ि.ं ९ चन्दिपरु
निवासो बवु ा ऋनर् राज परु ो र आमा सारदा
परु ोको पनिलो सन्ताि तारा परु ो जन्मजात िै
शारोररक रूपमा अपाङ्गता िदिु िदन्छ । िाल उिाै
२४ वर्षकी िदिु भयो । जन्मजात िै उिाैको कम्मर
भन्दा मिु ोको भाग िचल्िे र िातिरूले पनि
सनक्रय रूपमा काम गिष िसक्िे भोको नियो ।
घरको आनिषक अवस्िा ज्यादै िै कमजोर भोको
कारण उपचारको लानग उिाैले अस्पतालको मि
ु
देख्ि पाउिु भोि । तर गाउै घरमा धेरै धामो
झाैक्रीलाई भिे देिाइयो तर पनि उिाैको उपचार
िदि सके ि । तारको उमेर बि्दै जाैदा उिाैले बसेर
िै घरको काममा आमालाई सघाउि िाल्िु भयो
। तर पनि घरका सदस्यिरूले साङ्ग मान्छे िरूले
घर पररवारको लानग के िो गिष सके का छै िि् भिे
यस्तो अपाङ्ग मान्छे ले िामोलाई के काममा
सियोग गिष सक्छे भिेर िेला गिेल घोचपेच गिे
गिे । निैडडुल गिष िसके को कारणले उिाै
नवद्यालय सम्म पनि जाि पाउिु भोि । नदि भरो
घरमा ोक्ले बस्िु पिे बाध्यता नियो । सबै जिा
काममा जान्िे उिाै भिे घरमा िै बनसरििु िदन््यो
अनि घर पररवारले उिाैलाई बोझको रूपमा िेिे
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गिे । यसरो िै उिाैको दैनिकी नवनत रिेको नियो
। सि् २०१४ को अनप्रल देनि िेपाल अपाङ्ग
मािव अनधकार के न्र काठमाण्ड्डौंले नड.नड.नप.

यापिको लानग के िो आय–आजषि िदिे िालका
व्यवसाय गिे इच्छा भोका अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरूलाई सियोग पनि िदिे कुरा अपाङ्ग

यक
ू े को सियोगमा अपाङ्ग मािव अनधकार
ोवं सरोकार मचच िेपाल दाङको साझेदारोमा
सचचालि भोको “पनश्चम िेपालका अपाङ्गता
भोका व्यनक्तिरूको गररबो निवारण
पररयोजिा” (नज.नप.ो.ोफ.) पररयोजिा
सचचालि गरे को जािकारो उिाैले र जोवि

समन्वय सनमनत दाङ्का अध्यक्ष भरत कुमार
पन्त माफष त जािकारो पाउिु भयो । मािव
अनधकार ोवं सरोकार मचच िेपाल दाङको
कायाषलयमा जािु भो पनछ र आफूले सियोग
पाोको िण्ड्डमा व्यवसाय गिे कुरा बताो पनछ
उक्त “पनश्चम िेपालका अपाङ्गता भोका
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व्यनक्तिरूको गररबो निवारण पररयोजिा
” (नज.नप.ो.ोफ.) पररयोजिा अन्तगषत मािव
अनधकार ोवं सरोकार मचच िेपाल दाङले उिाैलाई
सस्ं िा माफष त िरु ा पसलको लानग के िो पैसा
सियोग गिषु भयो । सो रकमबाि उिाैले िरु ा पसल
सचचालि गिषु भयो । अनिले शारोररक अपाङ्गता
भोकी तारा परु ोले उक्त िरु ा पसलबाि दैनिक
रूपमा रु १५ सय सम्मको आम्दािो गिषु िदन्छ । यो
व्यवसायबाि अनिले तारापरु ोको आत्मबल बनलयो
भोको छ । यो व्यवसायबाि आम्दािो िददै ा उिाै
ज्यादै िश
ु ो िदिु िदन्छ । शारोररक अपाङ्गता
भोकाले के गिष सक्छे र भन्िे घर पररवार तिा
नछमेकीिरू अनिले उिाैको मेिित र पररश्रम देिेर
दङ्ग छि् । अब त तारालाई पनि अब मैले पनि

२४२४

जोविमा के िो गिष भन्िे आैि आोको छ । आफ्िो
आमा बवु ाको ि सलाले गदाष आय–आजषि गरो
सफल िदिु भोको छ । यो िरु ा पसलबाि आम्दािो
गरे को के िो रकम उिाैले िनजकै को बिद उद्देश्य
सिकारो सस्ं िा नल. गिवामा बचत गिष पनि िाल्िु
भोको छ । “पनश्चम िेपालका अपाङ्गता भोका
व्यनक्तिरूको गररबो निवारण पररयोजिा
” (नज.नप.ो.ोफ.) पररयोजिाले तारपरु ोको जोविमा
धेरै सकारात्मक पररवतषि ल्याउिक
ु ो सािै आत्म
निभषर बन्िमा निकै सियोग गरे कोमा उिाै िेपाल
अपाङ्ग मािव अनधकार के न्र काठमाण्ड्डौंल
नड.नड.नप. यक
ू े र अपाङ्ग मािव अनधकार ोवं
सरोकार मचच िेपाल दाङलाई धेरै धेरै धन्यवाद नदिु
िदन्छ ।
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अपाङ्गता िदि या साङ्ग
छोरा छोरो िदि सन्ताि नतम्रै ।
गरौं उसलाई समाि व्यविार
नदोर अवसर जम्मै ।।
नदलाई अनधकार उसलाई
पि्ि पठाऊ िभि ि नभन्दै ।
बोझ िददै िै ि् नतिो
नदो साि बि्लाि् अनघ सफलता चम्ु दै ।।

इच्छा के .सी., काठमाण्िौं

कच रा िोइि िातमाल
देऊ पस्ु तक उसलाई ।
िातमा िात नमलाउैदै
देलाि् योगदाि देशलाई ।।
उसको आगमिले नतमोमा
िश
ु ोको लिर छाउिु पछष ।
दया िोइि नतमोबाि मात्र
उसले सच्चा साि सियोग पाउिु पछष ।।
अपमाि िोइि अब समाजको सकारात्मक
सोच उ मानि नदलाउिु िै नतमोले पछष ...।।

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

रातरिय अपाङ्ग महासघं नेपालकी उपाध्यक्ष तटका दाहाल सम्मातनि
२५ र्ागुन २०७३, शर्मनला विश्वकमान, काठमाण्िौं

संयुक्त
उक्त

१०७

औ

अरतराडटिय

मडहला

डदवसका

अवसरमा नेपाली मडहला संघ हङ्कङ् र गैर
आवासीय नेपाली संघ हङ्कङ्ले संयुक्त रूपमा
राडटिय

अपाङ्ग

महासंघकी

उपाध्यक्ष

डटका

रूपमा

हङ्कङ्मा

काययिममा

आयोजना

गरेको

सम्मान

स्वरूप

उहाँलाई

नेपाली रु २ लाख प्रदान गडरएको डथयो । यो
रकम सम्माडनत व्यडक्त तथा राडटिय अपाङ्ग
महासंघकी

उपाध्यक्ष

डटका

दाहालले

नेपाल

अपाङ्ग मडहला संघले डहंसा पीडित अपाङ्गता

१०७ औ अरतराडटिय मडहला डदवसका अवसरमा नेपाली मडहला संघ हङ्कङ् र गैर आवासीय नेपाली संघ हङ्कङ्ले संयुक्त रूपमा राडटिय अपाङ्ग
महासंघकी उपाध्यक्ष डटका दाहाललाई एक काययिमका बीच सम्मान गडरँदै।

दाहाललाई “Women of the Year 2017” प्रदान
गरी सम्मान गरेको छ । नेपाली मडहला संघ
हङ्कङ् र गैर आवासीय नेपाली संघ हङ्कङ्ले
२६२६

भएका

तडस्वर : डटका दाहाल

मडहलाहरूको

लाडग

बरदै

गरेको

छात्रावास डनमाण काययमा सहयोग गने बताउनु
भयो

।
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समाचार विविि

पयाटन व्यवसाय सम्बन्िी छलफल

नेपालको पययटन व्यवसायमा अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको पहुँच सम्बरिी काठमाण्िौंमा आयोजना गडरएको एक छलफल काययिमका सहभागीहरू ।

३० र्ागुन २०७३, शर्मनला विश्वकमान ,काठमाण्िौं

राडटिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, डस.डव.एम.,
इरटिक्चर

अफ

इरटरनेशनल

टुडरजम

एण्ि

हडस्पटाडलटी म्यानेजमेण्ट र फोरसेसन िाभल्स
एण्ि

टुडरजम

आयोजनामा

प्राइभेट
नेपालको

डलडमटेिको
पययटन

संयुक्त

व्यवसायमा

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको पहुँच सम्बरिी

काठमाण्िौंमा

एक

छलफल

काययिमको

आयोजना गडरयो । सो छलफलमा साइण्ट्लो
डवश्व डवद्यालयका जोन इ हेदरले अपाङ्गता
भएका व्यडक्तहरूले पडन पययटन व्यवसायलाई
सहयोग गनय सक्ने र यो पययटन व्यवसाय

सञ्चालन

गनयका

लाडग

व्यडक्तहरूलाई

ताडलम

बताउनु

।

भयो

अपाङ्गता
डदन

यसका

तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

जरुरी

साथै

भएका
रहेको

उहाँले

यस

डवर्यमा सरोकारवाला डनकायहरू तथा अरय
संघ

संस्थाहरूसँग

पडन

छलफल

गनुय

पने

कुरामा जोि डदनुभयो । त्यसै गरी फोरसेसन
िाभल्स एण्ि टुसय प्रा. डल का डनदेशक पंकज
प्रिानाङ्गले

नेपालमा

व्यडक्तहरूलाई

पडन

अपाङ्गता
पययटन

भएका

व्यवसायसँग

समावेश गनय सडकने र यस डवर्यमा आफ्नो
तफयबाट सक्दो सहयोग गने बताउनु भयो । सो
काययिममा

बौडिक

अपाङ्गताका

अडभभावक

महासंघ नेपालका अध्यक्ष मुकुरद दाहालले यो

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

२७२७

समाचार विविि
पययटन व्यवसायमा बौडिक अपाङ्गता भएका

नेपालको पययटन व्यवसायमा अपाङ्गता भएका

व्यडक्तहरूलाई पडन सहभागी गराउने खालका

व्यडक्तहरूको

काययिमहरू ल्याउनु पने कुरामा जोि डदनु

काययिममा राडटिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी

भयो । त्यसै गरी नेत्रडहन युवा संघ नेपालका

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

व्यडक्तहरूको

कलािर

व्यवसायमा

भण्िारीले

अपाङ्गता

प्रडतभाहरू

माफयत

यो

भएका

मनोरञ्जन

पययटन

व्यडक्तहरूका
हुने

खालका

पहुँच

डटका

सम्बरिी

दाहालले

गडरएको

अपाङ्गता

समावेशी

पययटनको

उक्त
भएका

राज्यको

तफयबाट पडन अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई
समावेश हुने खालका काययिमहरू सञ्चालन

काययिमहरूलाई पडन समावेश गनय सकेमा अझ

गडरनु

राम्रो हुने कुरामा जोि डदनु भयो । त्यसै गरी

उत्पादन

डस.डव.एम.का

व्यवस्थापनको लाडग काम गनय जरुरी रहेको

गहतराजले
प्रकारका

काययिम
यो

अडिकृत

पययटन

अपाङ्गता

कृटण

व्यवसायलाई

भएका

सबै

व्यडक्तहरूको

बताउनु

पने,

अपाङ्गता
गरेका

भयो

व्यडक्तहरूले

।

भएका

सामाग्रीहरूको
सो

यो

व्यडक्तहरूले
बजार

काययिममा

पययटन

सहभागी

व्यवसायमा

सबै

पहुँचमा पुग्ने गरी डवकास गनय सकेमा अझ

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको पहुँच

सहज हुने कुरामा जोि डदनु भएको डथयो ।

पुग्ने गडर काम गनुय पने बताएका डथए ।

न्यायमा पहुुँच सम्बन्िी छलफल
४ चैत २०७३, शर्मनला विश्वकमान, काठमाण्िौं

राडटिय

अपाङ्ग

अपाङ्ग

मानव

महासंघ

अडिकार

नेपाल,

केरिको

नेपाल

आयोजना

तथा इनाबलमेरट नेपाल (Enablement Nepal)
को सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका
लाडग रयायमा पहुँच सम्बरिी काठमाण्िौंमा एक
अरतरडिया
उक्त

काययिमको

काययिममा

आयोजना

गडरयो

नेपाल

पारा

डदपक

कोइरालाले

कडमडटका

अध्यक्ष

प्रकारका

अपाङ्गता

भएका

।

ओलडम्पक
सबै

व्यडक्तहरूको

रयायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै यसको
लाडग सबै एक जुट भएर लाग्नु पने बताउनु
भयो । सोही िममा नेपाल अपाङ्ग मडहला
संघकी कोर्ाध्यक्ष अडनता डघडमरेले अडिकांश
बौडिक
२८२८

तथा

बडहरा

अपाङ्गता

भएका

मडहलाहरूले

बडढ

मात्रमा

डवडभन्न

डहंसाको

डशकार हुन परेको र त्यसको रयायको लाडग
आफै बोल्न नसकेको कारण उनीहरूले रयाय

पाउन नसकेको बताउनु भयो । सोही िममा
नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिकी अध्यक्ष
तारा वदन सेिाइले पूणय तथा अडत असक्त र
संरक्षक

नभएका

व्यडक्तहरूको

लाडग

अपाङ्गता

भएका

पुनस्थापना

केरिको

व्यवस्था गडरनु पने बताउनु भएको डथयो भने
नेपाल डहमोफेडलया सोसाइटीका अध्यक्ष बेदराज

ढुङ्गानाले

अपाङ्गता

भएका

रयायमा पहुँच पुरयाउनको

व्यडक्तहरूको

लाडग उनीहरूको

स्वास््य उपचारको लाडग स्वास््य मरत्रालयसँग
पहल गनय जरुरी रहेको बताउनु भयो । यसै
िममा

राडटिय

अपाङ्ग

महासंघ

नेपालका

कोर्ाध्यक्ष कुमार रेग्मीले बडहरा व्यडक्तहरूलाई
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कानुनी रयाय डदलाउनको लाडग कानुनी क्षेत्रमा

पने बताउनु भयो भने मनोसामाडजक अपाङ्गता

काम गने डनकायका वडकलहरू तथा कानुनी

भएकी

व्यवसायीहरूलाई साङ्केडतक भार्ाको ताडलम

डनकायहरूले

डदन

लाडग

जरुरी

रहेको

र

यस

डवर्यमा

राज्य

मडहला

सुडस्मरा

अपाङ्गता

व्यवस्था

गरेका

स्वास््य

भएका

व्यडक्तहरूको

सेवा

सुडविाहरूको

संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

कायारवयन

गनुय

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका लाडग रयायमा

काययिममा

अनुसरिानकता

डकरण

वाग्लेले

पहुँच सम्बरिी काठमाण्िौंमा एक अरतरडिया

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका पक्षमा

व्यवस्था

काययिममा

गडरएका

नेपाल

अपाङ्ग

मानव

अडिकार

नीडत

पने

अयालले

बताउनु

डनयम

भयो

तथा

।

उक्त

कानुनहरूलाई

केरिका महासडचव जगदीश प्रसाद अडिकारीले

सरोकारवाला डनकायले कायारवयन गनय तफय

राज्यले उपलधि गराएका सेवा सुडविाहरूबाट

ध्यान

अडिकांश अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरू वडञ्चत

सल्लाह सुझाव अनुसार सम्बडरित डनकायलाई

भएको,

सचेत गराउने बताउनु भयो । उक्त अरतरडिया

डवडभन्न

समयमा

अपाङ्गता

भएका

डदनु

पने

र

यो

काययिममा

फैसलाहरू कायारवयन नभएको बताउँदै यस्ता

डशक्षा, स्वास््य, रोजगार लगायतका डवर्यमा

सवालहरूमा

छलफल गडरएको डथयो ।

अपाङ्गता

भएका

भएका

आएका

व्यडक्तहरूको लाडग सवोच्च अदालतबाट भएका
पडन

अपाङ्गता

काययिममा

व्यडक्तहरूको

व्यडक्तहरूको रयायमा पहुँचको लाडग काम गनुय

कानुनको अध्ययन तवश्ले र्र् तवर्यमा अन्िरतिया कायािम
४ चैत २०७३, शर्मनला विश्वकमान, काठमाण्िौं

मानडसक अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको लाडग
काम

गने

संस्था

कोडशर्को

आयोजनामा

मानडसक स्वास््य सम्बरिी कानुनको अध्ययन
तथा डवश्लेर्ण डवर्यक एक डदने अरतरडिया
काययिम काठमाण्िौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त

कोडशर्ले काठमाण्िौंमा आयोजनामा गरेको मानडसक स्वास््य सम्बरिी कानुनको अध्ययन तथा डवश्लेर्ण डवर्यक एक डदने अरतरडिया काययिमको एक झलक ।
तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

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

२९२९
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काययिमको बारेमा कोडशर्का अध्यक्ष मातृका

डवशेर् पहल गनय जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

देवकोटाले राज्यले बनाएका नीडत डनयमहरू

त्यसै गरी राडटिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका

मनोसामाडजक अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका

अध्यक्ष

लाडग डवभेदकारी भएको र अब आउने डनयम

अपाङ्गता

कानुनहरू मनोसामाडजक अपाङ्गता मैत्री हुनु

कानुनी नीडतमा डवभेद गनय नहुने, सामाडजक

पने कुरामा जोि डदनु भयो । राडटिय मानव

डवभेद गनय नहुने र राज्यका हरेक डनकायमा

सुदशयन

सुवेदीले

भएका

मनोसामाडजक

व्यडक्तहरूलाई

कुनै

पडन

कोडशर्को आयोजनामा काठमाण्िौंमा सम्पन्न मानडसक स्वास््य सम्बरिी कानुनको अध्ययन तथा डवश्लेर्ण डवर्यक एक डदने अरतरडिया काययिमको एक झलक ।
तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

अडिकार

आयोगका

प्रवियन

वकालत

उनीहरूको सहभाडगताको लाडग सबैले पहल

महाशाखाका उपडनदेशक कोर्राज रयौपानेले

गनुय पने कुरामा जोि डदनु भएको डथयो । सो

मानडसक

काययिममा

स्वास््यको

र

डवर्यमा

बन्न

लागेको

अडिवक्ता

राजु

चापागाँईले

नीडतको बारेमा उल्लेख गडरएका व्यवस्थाहरूको

मनोसामाडजक स्वास््य सम्बरिमा आकडर्यत हुने

बारेमा जानकारी डदनु भयो । त्यसै गरी वडरटठ

ऐन तथा डनयमावलीहरू उपरको प्रस्तुडत तथा

अडिवक्ता प्रकाशमणी शमाले वडकल, प्रहरी,

डटप्पणीमा सुझाव प्रस्तुत गनुय भएको डथयो ।

अडिवक्ता

यसै

स्वास््यको

तथा

रयायािीशहरूलाई
सचेत

गराउनु

िममा

हाम्रा

कानुनहरूमा

अझै

जरुरी

मनोसामाडजक अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई

रहेको भरदै उनीहरू मैत्री कानुन डनमाणको

डवभेद गने खालका व्यवस्थाहरू भएको कारण

लाडग पडन हामी सरोकारवाला डनकायहरूले

यस्ता व्यवस्थाहरूलाई हटाएर मनोसामाडजक

३०३०

डवर्यमा

मानडसक
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मैत्री

कानुनको

व्यवस्था

गनुय

तफय

सबै

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूले राज्यले उपलधि

सरोकारवाला डनकायहरू सडिय भएर काम

गराएको

गनुय पने बताउनु भयो । उक्त मानडसक स्वास््य

गुनासो पडन गनुय भयो । सोही काययिममा

सम्बरिी

कानुनको

डवश्लेर्ण

स्वास््य मरत्रालयका सडचव सागर दाहालले

डवर्यक

एक

काययिममा

मनोसामाडजक अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको

अध्ययन

डदने

तथा

अरतरडिया

सेवा

कोडशर्का स्वतरत्र अध्ययनकता (Freelancer)

स्वास््यमा

सुरज

अपाङ्गताको

डसग्देलले

हाम्रो

देशमा

भएका

नीडत

सुडविा

पहुँच

प्राप्त

गनय

नसकेको

पुरयाउनको

क्षेत्रमा

काम

गने

लाडग
तथा

डनयमहरूको बरोमा काययपत्र प्रस्तुत गनुय भएको

मनोसामाडजक अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूले

डथयो । यसै िममा उहाँले नीडत डनयम तथा

सरोकारवाला डनकायहरूलाई सल्लाह सुझाव

कानुनी

डदनु पने बताउनु भयो ।

व्यवस्था

अनुसार

मनोसामाडजक

सहायक सामाग्री नाप-जाुँच कायािम
७ चैि २०७३, मदन पौिेल, तनहुँ

सामाडजक

रूपारतरण

आयोजना,
मडहला

काठमाण्िौंको

डरसेिको स्थानीय संयोजन तथा
तथा

काठमाण्िौंको
दृडटटडवडहन

नेपाल

बालबाडलका
सहयोगमा

अपाङ्गता

कायालय,

शारीडरक

भएका

व्यडक्तहरूको

तनहुँमा सम्पन्न भएको छ ।
सो काययिममा अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको
आवागमनको लाडग उनीहरूको अवस्था अनुसार
सहायक सामाग्रीको महत्व डनकै रहेको बताउँदै
रूपारतरण

नेपाल

दृडटटडवडहन भएका व्यडक्तहरूका लाडग सेतो
छिी र ६ जना शारीडरक अपाङ्गता भएका
व्यडक्तहरूको लाडग

वैशाखीको नाप जाँच छ ।

तथा

लाडग सहायक सामाग्री नाप जाँच काययिम

सामाडजक

भएका व्यडक्तहरूको लाडग ह्वीलडचएर, १९जना

काठमाण्िौंका

प्राडवडिक गोकुल डघडमरे र स्थानीय डस.डव.आर
नेटवकय तनहुँका संयोजक डवटणु प्रसाद गौतमले
सहायक सामाग्री नाप जाँच गनुय भएको डथयो ।

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

सो काययिममा १८ जना शारीडरक अपाङ्गता

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

३१३१

समाचार विविि

तवश्व िाउन तसण्ड्रोम तदवस सम्पन्न

८ चैि २०७३, शर्मनला विश्वकमान, काठमाण्िौं

िाउन डसण्रोम समाज नेपालको आयोजनमा

“मेरो आवाज : मेरो समुदाय” भन्ने नारा सडहत
१२

औं

डवश्व

िाउन

डसण्रोम

डदवस

काठमाण्िौं सम्पन्न भएको छ । सो डदवसका
अवसरमा

काठमाण्िौंको

रत्नपाकयको

डसण्रोम

अपाङ्गता

क्षमताको

आिारमा

उनीहरूलाई

अवसर

भएका

व्यडक्तहरूको

डवडभन्न
डदनु

पने

कामहरूमा
र

आफ्नो

तफयबाट पडन यस्ता व्यडक्तहरूको रोजगारको
लाडग पहल गने बताउनु भयो । सो काययिममा
राडटिय

अपाङ्ग

कोर्की

डफडजयोथेराडपटट

देवकला पराजुलीले िाउन डसण्रोम अपाङ्गता

१२ औं डवश्व िाउन डसण्रोम डदवसका अवसरमा काठमाण्िौंको रत्नपाकयको शाडरतवाडटकाबाट डनकाडलएको रयालीको एक झलक ।
तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा

शाडरतवाडटकाबाट

रयाली

डनकाडलएको

डथयो

भने उक्त रयाली जमल, लैनचौर हुँदै समाज
कल्याण पडरर्दमा गएर समापन भएको डथयो ।
सो डदवसका अवसरमा काठमाण्िौंमा आयोजना
गडरएको काययिमकी प्रमुख अडतडथ एवं नेपाल
पडरवार

डनयोजन

संघकी

अध्यक्ष

अनु

डसजापडतले पानसमा डदप बालेर उद्घाटन गनुय
भएको

३२३२

डथयो

।

यसै

िममा

उहाँले

िाउन

भएका व्यडक्तहरूको सवालहरूलाई सम्बडरित
डनकाय

सम्म

पुरयाउनको

लाडग

संस्थागत

रूपमा सहकायय गरेर काम गने बताउनु भयो
भने

अपाङ्गता

स्वावलम्बन

भएका

जीवन

व्यडक्तहरूका

पिडत

केरिका

भोजराज श्रेटठले डवगतको तुलनामा

लाडग
सदस्य

समाजमा

िाउन डसण्रोम अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूका
डवर्यमा

केही
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चेतना

जागेको

बताउँदै

समाचार विविि
उनीहरूको स्वास््य उपचारको लाडग राज्यको

भरदै उनीहरूको अडिकार सुडनडश्चत गनयको

तफयबाट डवडभन्न काययिमहरू सञ्चालन गनुय

लाडग सबै सरोकारवाला डनकायहरूको साथ र

पने कुरामा जोि डदनु भयो । सो काययिममा

सहयोगको आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

डव. स. २०७४ सालको नयाँ पात्रो र िाउन

सो

डसण्रोमको बारेमा जानकारी गराइएको पोस्टर

समाज

कल्याण

पडन काययिमकी प्रमुख अडतडथ एवं नेपाल

महेरि

कुमार

पडरवार

अपाङ्गता

डनयोजन

संघकी

अध्यक्ष

अनु

काययिममा

मडहला

बालबाडलका

मरत्रालयका
थापाले

भएका

तथा

सह–सडचव

िाउन

डसण्रोम

व्यडक्तहरूको

हक

डसजापडत, मडहला बालबाडलका तथा समाज

अडिकारको लाडग मरत्रालय सिैँ साथ रहेको

कल्याण मरत्रालयका सह–सडचव महेरि कुमार

र अझ उनीहरूको क्षेत्रमा काम गनयको लाडग

थापाले सावयजडनक गनुय भएको डथयो । यसै

सल्लाह सुझाव डदनु पने बताउनु भयो । यसै

काययिममा बौडिक अपाङ्गताका अडभभावक

डदवसका अवसरमा िाउन डसण्रोम समाज

महासंघ

हरी

नेपाललाई डवडभन्न माध्यमबाट सहयोग गनुय हुने

दाहालले िाउन डसण्रोम अपाङ्गता भएका

डसल्भर माउण्टेन कलेज र अपाङ्ग आवाज

व्यडक्तहरूलाई उनीहरूको क्षमताको आिारमा

माडसक पडत्रका र रेडियो काययिमकी सञ्चार

रोजगारको

संयोजक

नेपालका

लाडग

अध्यक्ष

राज्यले

मुकुरद

पहल

गनुय

पने

शडमयला

डवश्वकमालाई

सम्मान

बताउनु भयो । त्यसै गरी िाउन डसण्रोम

पत्रद्वारा सम्मान पडन गडरएको डथयो । सो

समाज नेपालकी अध्यक्ष डशला थापाले िाउन

काययिममा

डसण्रोम भनेको

प्रडतडनडिहरूले

के

हो,

यो कसरी हुरछ,

डवडभन्न
िाउन

संघ

संस्थाका

डसण्रोम

भएका

उनीहरूले अवसर पाएको खण्िमा सीप मूलक

व्यडक्तहरूको हक डहत र अडिकरका लाडग

ताडलम डसकेर जीवन यापन गनय सक्दछन्

काम गनुय पने बताउनु भएको डथयो ।

समावेशी सांस्कृतिक कायािम
१२ चैत २०७३, शर्मनला विश्वकमान, काठमाण्िौं

िाउन डसण्रोम समाज नेपालको आयोजना र
नेत्रडहन डिकेट संघ नेपालको सहयोगमा १२
औं डवश्व िाउन डसण्रोम डदवसका अवसरमा
काठमाण्िौंमा

समावेशी

सांस्कृडतक

काययिम

सम्पन्न भएको छ । िाउन डसण्रोम अपाङ्गता
भएका
लाडग

बालबाडलकाहरूको
यो

समावेशी

स्वास््य

सांस्कृडतक

कोर्को

काययिमको

आयोजना

गडरएको

डथयो

।

यो

सांस्कृडतक

काययिमको उद्घाटन सैडनक श्रीमती संघकी
अध्यक्ष डरता क्षेत्रीले पानसमा डदप बाले गनुय

भएको डथयो । यसै िममा िाउन डसण्रोम
समाज नेपालकी अध्यक्ष डशला थापाले िाउन
डसण्रोमको बारेमा प्रस्ट पानुयको साथै अवसर
पाएको खण्िमा उनीहरूले पडन आफूमा भएको
प्रडतभा प्रस्तुत गनय सक्ने बताउनु भयो । यसै

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

३३३३

समाचार विविि

िाउन डसण्रोम समाज नेपालको आयोजना र नेत्रडहन डिकेट संघ नेपालको सहयोगमा १२ औं डवश्व िाउन डसण्रोम डदवसका अवसरमा काठमाण्िौंमा सम्पन्न समावेशी सांस्कृडतक
काययिमको एक झलक ।

तडस्वर : गणेश सुवद
े ी

काययिममा सैडनक श्रीमती संघकी अध्यक्ष डरता

सेवाका

क्षेत्रीले

गीतहरूमा नृत्य प्रस्तुत गरेका डथए । भने यो

िाउन

डसण्रोम

अपाङ्गता

भएका

डशक्षक

डशडक्षकाहरूले

बालबाडलकाहरूलाई सबैले सक्दो सहयोग गनुय

सांस्कृडतक

पने बताउँदै उनीहरूको स्वास््य कोर्को लाडग

व्यडक्तहरूलाई नेत्रडहन डिकेट संघ नेपालका

रु २५ हजार रुपैयाँ पडन सहयोग गनुय भयो ।

अध्यक्ष पवन डघडमरेले उपहार प्रदान गनुय भएको

सो

िाउन

डथयो । साथै सो काययिममा िाउन डसण्रोम

बालबाडलकाहरू,

समाज नेपाललाई सहयोग गनुय हुने डवडभन्न संघ

केही बौडिक अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरू र

संस्था तथा व्यडक्तहरूलाई सम्मान पत्र पडन

उनीहरूका

प्रदान गडरएको डथयो ।

समावेशी

डसण्रोम

३४३४

सांस्कृडतक

अपाङ्गता

काययिममा

भएका

अडभभावक

तथा

सत्यम

डदवा

काययिममा

Rights of PWDs: Action in Development

सहभागी

डवडभन्न
भएका

समाचार विविि

अनुगमन सतमतिको बैठक सम्पन्न
१९ चैि २०७३, वहरालाल श्रेष्ठ, मुगु

समुदायमा

आिाडरत

(डसडवआर),

डजल्ला

पुनस्थापना
समरवय

काययिम

तथा

अनुगमन

सडमडतको बैठक, डजल्ला प्रशासन कायालय,
मुगुमा

सम्पन्न

भएको

छ

।

सो

काययिममा

मडहला तथा बालबाडलका कायालय र यूनाईटेि
डमसन

टु

सहयोगमा

नेपाल,
अपांग

मुग

क्लटटरको

पुनस्थापना

तथा

आडथयक
ग्रामीण

डवकास संस्था (िािो नेपाल) ले आफ्नो कायय
क्षेत्र डभत्र समुदायमा आिाडरत पुनस्थापना तथा

बाल्यकालीन अपाङ्गता व्यवस्थापन काययिम
अरतगयत

सम्पन्न

गरेको

छ

मडहनाको

प्रगडत

समीक्षा प्रस्तुत गडरएको डथयो । सो काययिममा
डवगतमा स्थाडनय डनकायहरु डजल्ला संयोजक

सडमडत,

नगरपाडलका

(साडवकको
डवकास

डजल्ला

सडमडत)मा

तथा

गाँउपाडलका

डवकास
उपलधि

सडमडत,
हुने

गाँउ

अपाङ्गता

सम्बडरि बजेटको दूरुपयोग हुने गरेको, बडहरा
र

दृडटटडवहीन

अपाङ्गता

वगीकरण

एवं

डसफडरसमा आईपरेका समस्या तथा अपाङ्गता
मैत्री

भौडतक

छलफल

संरचनाहरु

भएको

डथयो

।

नभएको
उक्त

डवर्यमा

काययिममा

डजल्ला संयोजक सडमडत, नगरपाडलका तथा
गाँउपाडलकामा उपलधि हुने अपाङ्गता सम्बडरि
बजेट,

मडहला

तथा

बालबाडलका

कायालय,

मुगुसँगको समरवयमा वास्तडवक लडक्षत वगयमा
पुग्ने गरी खचय गने डवर्यमा डनणयय पडन भएको
डथयो । साथै डजल्लामा सरकारी डनकाय तथा
डवडभन्न

सहयोगी

संस्थाहरुबाट

नयाँ

भौडतक

डजल्ला प्रशासन कायालय, मुगुमा सम्पन्न समुदायमा आिाडरत पुनस्थापना काययिम (डसडवआर), डजल्ला समरवय तथा अनुगमन सडमडतको बैठ क काययिमका सहभागीहरू । तडस्वर :
डहरालाल श्रेटठ

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

डनमाण

गदा

तथा

अनुगमनलाई डवशेर् प्राथडमकताका साथ ध्यान

अनुगमन सडमडत बीच समरवय गडर तोडकएको

डदनु पने बारेमा जानकारी गराउनु भएको डथयो

मापदण्ि एवं आिारहरु पूरा गरी अपाङ्गता

। काययिममा मुगुका प्रमुख डजल्ला अडिकारी

मैत्री बनाउने डनणयय भएको छ । सो काययिमको

शरदकुमार

अध्यक्षता गनुय भएका प्रमुख डजल्ला अडिकारीले

बैठकमा सडमडतका सदस्यहरु लगाएत डजल्ला

हाल सम्म सम्पन्न कामको राम्रो प्रस्तुडत करण

डस्थत प्रमुख सरोकारवाला डनकायहरु, राडटिय

भएको,

तथा अरतराडटिय गैरसरकारी संघ संस्थालाई

आगामी

डजल्ला

डदनमा

समरवय

डजल्लामा

उपलधि

सािन श्रोतहरु लडक्षत वगयहरुमा पुग्ने गरी खचय

पोख्रेलको

अध्यक्षतामा

बसेको

समेत आमडरत्रत गडरएको डथयो ।

गनुय पने, साथै सम्पन्न काययिमहरुको प्रभावकारी

आय-आजान सम्बन्िी जानकारी एवं समीक्षा कायािम
२१ चैत २०७३, शर्मनला विश्वकमान, काठमाण्िौं

नेपाल

अपाङ्ग

आयोजना र
“पडश्चम

मानव

अडिकार

डि.डि.डप. यूके

नेपालका

व्यडक्तहरूको

केरिको

साथै यो पडरयोजना सफल भएको बताउनु भयो
।

त्यसै

गडर

अपाङ्ग

मानव

अडिकार

एवं

को सहयोगमा

अपाङ्गता

गडरबी

व्यडक्तहरूको सशडक्तकरण गनय सहयोग गनुयको

डनवारण

भएका

पडरयोजना”

अरतगयत सन् २०१४ देडख सन् २०१७ सम्मको
आय-आजयन काययिम अरतगयत अडरतम वर्यको
जानकारी एवं समीक्षा काययिम काठमािौंमा
सम्पन्न भएको छ । सो काययिममा “पडश्चम
नेपालका अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको गडरबी
डनवारण

पडरयोजना”

सशडक्तकरण

केरि

अरतगयत

सुखेतका

अपाङ्ग

अध्यक्ष

डवटणु

शमाले यो पडरयोजनाले सुखेत डजल्लामा रहेका
डवडभन्न

प्रकारका

व्यडक्तहरूको
बताउनु

भयो

अपाङ्गता

आय-आजयनमा
भने

सहज

अपाङ्गता

भएका
भएको
भएका

व्यडक्तहरूको अडिकार डवकासका लाडग श्रोत
केरि (डरसेि) का अध्यक्ष मदन पौिेलले तनहुँ

नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिको आयोजना र डि.डि.डप. यूके को सहयोगमा सन् २०१४
देडख सन् २०१७ सम्मको आय-आजयन काययिम अरतगयत अडरतम वर्यको जानकारी एवं समीक्षा
काययिमको एक झलक । तडस्वर : लोकनाथ दाहाल

डजल्लामा यो पडरयोजनाले अपाङ्गता भएका
३६३६
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सरोकार
डचरतामडण

मञ्च

नेपाल

पौिेलले

दाङ्का

डि.डि.डप. यूकेकी फरिरेडजङ् अडफसर म्यागी

भएका

ओवेनले “पडश्चम नेपालका अपाङ्गता भएका

व्यडक्तहरूको आडथयक डवकासमा सहयोग गरेको

व्यडक्तहरूको गडरबी डनवारण पडरयोजना” ले

बताउनु

पडश्चम

स्वरोजगार

रहेका
भयो

।

पडरयोजनाले

प्रडतबिता जनाउनु भयो । यसै काययिममा

दाङ्

डजल्लामा

यो

डनदेशक

अपाङ्गता
उक्त

कोर्का

काययिममा

सहायक

युवा

काययकारी

डजल्लामा

व्यडक्तहरूको

रहेका

गडरबी

भएका

रयूनीकरणका

लाडग

अपाङ्गता

भएका

डनदेशक श्री प्रसाद पौिेलले नेपाल अपाङ्ग

सहयोग

मानव अडिकार केरिको आयोजना र डि.डि.डप.

व्यडक्तहरूको

यूके

जीवनमा सकारात्मक पडरवतयन ल्याउन सहयोग

को

सहयोगमा

सञ्चालन

गरेको

यो

गनुयको

अपाङ्गता

साथै

आय-आजयनले

उनीहरूको

नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार केरिको आयोजना र डि.डि.डप. यूके को सहयोगमा सन् २०१४ देडख सन् २०१७ सम्मको आय-आजयन काययिम अरतगयत अडरतम वर्यको जानकारी एवं
समीक्षा काययिमका सहभागीहरू । तडस्वर : लोकनाथ दाहाल

“पडश्चम

नेपालका

अपाङ्गता

भएका

गरेको

बताउनु

भयो

।

उक्त

काययिममा

व्यडक्तहरूको गडरबी डनवारण पडरयोजना” ले

अपाङ्ग सशडक्तकरण केरि सुखेत, अपाङ्गता

अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूको सशडक्तकरण

भएका व्यडक्तहरूको अडिकार डवकासका लाडग

गनय सहयोग गरेको बताउँदै आगामी डदनमा

श्रोत केरि (डरसेि), अपाङ्ग मानव अडिकार

युवा स्वरोजगार कोर्ले सहकायय गरेर काम गने

एवं सरोकार मञ्च नेपाल दाङ् र अपाङ्ग

अ पा ङ्ग ता अ डि का र स बै को स रो का र
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समाचार विविि
पुनस्थापना केरि, सुखेतका प्रडतडनडिहरूलाई

केरिकी

काययिमका

मडहला

पडरयोजनाले ४ डजल्लाका अपाङ्गता भएका

बालबाडलका तथा समाज कल्याण मरत्रालयका

व्यडक्तहरूको जीवनमा सकारात्मक पडरवतयन

सह-सडचव तथा अपाङ्ग प्रवियन महाशाखा

आएको बताउनु भएको डथयो भने संस्थाका

प्रमुख महेरि कुमार थापा र

डि.डि.डप. यूकेकी

महासडचव जगडदश प्रसाद अडिकारीले उक्त

फरिरेडजङ् अडफसर म्यागी ओवेनले मायाको

काययिम सञ्चालन गनुय भएको डथयो । सो

डचनोको साथै कदर प्रमाण पत्र प्रदान गनुय

काययिममा

भएको डथयो । त्यसै गडर काययिमका प्रमुख

भएका

अडतडथ एवं मडहला बालबाडलका तथा समाज

पडरयोजना”

कल्याण मरत्रालयका सह-सडचव तथा अपाङ्ग

दाङ्, बडदयया र सुखेत डजल्लाका

प्रवियन महाशाखा प्रमुख महेरि कुमार थापाले

भएका

अपाङ्गता

उनीहरूको

प्रमुख

अडतडथ

भएका

एवं

व्यडक्तहरूको

गडरबी

अध्यक्ष

तारा

“पडश्चम

वदन

अपाङ्गता

गडरबी

डनवारण

लाभाडरवत

व्यडक्तहरूसँग
जीवनमा

यो

नेपालका

व्यडक्तहरूको
बाट

सेिाइले

भएका

यो

तनहुँ,

अपाङ्गता

पडरयोजनाबाट

आएको

सकारात्मक

रयूनीकरणका लाडग सरकारले सहयोग गनुय पने

पडरवतयनको बारेमा तयार पाडरएको डभडियो

र आफ्नो मरत्रालय सहयोग गनय तयार रहेको

पडन प्रस्तुत गडरएको डथयो ।

बताउनु भयो । नेपाल अपाङ्ग मानव अडिकार

सांस्कृतिक कायािममा अपाङ्गिाको सहभातगिा
चैत १२ २०७३ संवगता शमान पोखरा

नटराज संडगत कला प्रडशक्षण केरि पोखरा र
लामाचौर

अपाङ्गता

आयोजनामा

स्वावलम्बन

अपाङ्गता

प्रडतभा

प्रस्ुटन

भएको

छ

।

भएका

काययिम

सामाडजक

समाजको

व्यडक्तहरूको

पोखरामा
जनचेतना

सम्पन्न
फैलाउने

उद्देश्यले आयोडजत उक्त काययिममा डसजयना
बडहरा डवद्यालयका छात्रा द्वय स्वणीमा गुरुङ्ग
र मुना मगरले नृत्य प्रस्तुत गरेका डथए ।
उनीहरूलाई डवद्यालयका डशक्षक प्रडमला र उमा
श्रेटठले संकेत गडर नृत्यमा सहयोग गनुय भएको
डथयो

३८३८

।

उक्त

काययिममा

सुमन

पडरयार,

डदपडशखा श्रेटठ, हेलेना श्रेटठ, प्रडतभा पौिेल,

डरडतका गुरुङ्ग, डवग आइकन टप थ्री फाईनल
डलटट डप्रया गुरुङ्ग, राडटिय कलाकार कुमार
पुन,

ववी

सुनार,

लाडलगुँरास

पुन

समाज,

क्यानभार् नृत्य सेरटर, लामाचौर आमा समूह
लगायतको प्रस्तुडत रहेको डथयो । त्यसै गडर
उक्त

काययिममा

राडटिय

अपाङ्ग

महासंघ

नेपाल डजल्ला काययसडमडत कास्कीका अध्यक्ष

हेम गुरुङ्गले अपाङ्गता भएका व्यडक्तहरूलाई
सकारात्मक

सरदेश

फैलाउन

जरुरी

रहेको

बताउनु भयो । त्यसै गरी पोखरा लेखनाथ
महानगरपाडलकाका प्रशासकीय प्रमुख अनरत
प्रसाद कोइरालाले समाजमा अपाङ्गता भएका
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समाचार विविि
व्यडक्तहरूलाई हेने दृडटटकोण सकारात्मक हुनु

अपाङ्गता

भएका

पने बताउनु भयो साथै

सम्पादनमा

समस्या

भएका

उहाँले अपाङ्गता

व्यडक्तहरूलाई

आफ्नो

र

त्यसैगरी

गण्िकी

व्यडक्तहरूलाई
भएको

बताउनु

बडहरा

संघका

कायय
भयो

।

अध्यक्ष

महानगरपाडलकाको तफयबाट सक्दो सहयोग गने

जमानडसंह गुरुङ्गले बडहरा व्यडक्तहरूको लाडग

बताउनू भयो । त्यसै गरी अपाङ्गता मडहला

सबै

सशडक्तकरणका

अध्यक्ष

कुरामा जोि डदनुभयो ।

अपाङ्गता

भौडतक

मैत्री

अञ्जना
संरचना

के.सी

ले

डनकायमा

दोभार्ेको

व्यवस्था

गनुयपने

नभएकोले

रातरिय सुस्ि मनःतस्थति कल्यार् संस्थामा नयाुँ कायासतमति चयन
५ चैत २०७३, शडशबाबु पौिेल, डचतवन

राडटिय

सुस्त

मनःडस्थडत

कल्याण

संस्था

नेपालको २१ औ वाडर्यक सािारण सभा तथा

सातौ अडिवेशन डचतवनमा सम्पन्न भएको छ ।
सो सािारण सभा तथा अडिवेशनले आगामी
तीन

वर्यका

अध्यक्षतामा

लाडग
११

मुडक्तनाथ

सदस्यीय

अडिकारीको

नयाँ

काययसडमडत

चयन गरेको छ । जसमा उपाध्यक्षमा तुईलाल
श्रेटठ, महासडचवमा लामोदर कायस्थ, सडचवमा
अरुण कुमार पाडलखे, कोर्ाध्यक्षमा अनरतप्रसाद
िौिेल, सहकोर्ाध्यक्षमा उगा देवी श्रेटठ चयन
हुनुभएको छ भने सदस्यहरूमा ज्ञानेरि श्रेटठ,
मदन शमा, उर्ा खड्की, सूयय बहादुर मास्के र
डवटणुबहादुर श्रेटठ चयन हुनुभएको छ ।

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

३९३९

पत्रपवत्रका

तवतभन्न पत्रपतत्रकामा प्रकातशि अपाङ्गिा सम्बन्िी गतितवतिहरू
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