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पतत्रका तनयतमि रूपमा पठाइतदनु होला 

राकेश सुनुवार, मकवानपुर । 

अपाङ्ग आवाज पररवारमा मेरो नमस्कार । म 

अपाङ्ग आवाजको ननयनमत पाठक हुँ । प्राप्त 

भए सम्म मैले यो अपाङ्ग आवाज मानसक 

पनिका ननयनमत रूपमा पढ्द ै आएको छु ।  

अपाङ्ग आवाज मानसक पनिकाले समाज 

रूपान्तरणको लानग अहम् भूनमका खेलेको 

हामीले महसुस गरेका छौं । यो अपाङ्ग 

आवाज प्रत्येक सरकारी कायाालय र 

मन्िालयमा जानु पछा । मन्िालयका उच्च 

पदानिकाररहरूले पढेर कहाुँ के छ त समस्या 

बुझ्न पदाछ भन्ने मलाई लाग्दछ । नवकट ठाउुँ  र 

नवकट गाउुँका अपाङ्गता भएका व्यनिहरूको 

पीडालाई पनन छापा मार्ा त बानहर ल्याउनु पछा 

भन्ने लाग्छ । आगामी ददनमा यो पनिका सबै 

नजल्लाहरूमा रहकेा अपाङ्गता भएका 

व्यनिहरू समक्ष पुर् याइदिददनु हन अनुरोि गदाछु ।  

सफलिाको िुभकामना 

आदरणीय सम्पादक ज्यू नमस्कार । प्यारो अपाङ्ग 

आवाज मानसक पनिका र साप्तानहक रेनडयो 

कायाक्रमका सञ्चालक ज्यूहरूमा हृदयदनेख मीठो 

सम्झना साथमा नेपाल अपाङ्ग मानव अनिकार 

पररवारमा प्रत्येक पाइदिलामा 

सर्लताको 

शुभकामना 

व्यि गदाछु । 

हामी 

अपाङ्ग 

आवाजको 

ननयनमत 

श्रोता र 

पाठक 

हौं . 

अपाङ्ग 

आवाज मानसक पनिकाबाट प्रकानशत 

नवषयवस्तुहरू र साप्तानहक रेनडयो कायाक्रमबाट 

प्रसारण हने नवषयवस्तुहरू अनत नै उपयोगी लाग्छ 

। यस पनिका मार्ा त अपाङ्गता भएका 

व्यनिहरूको मानव अनिकारका बारेमा जान्ने 

मौका नमलेको छ । स्वास््य, नशक्षा, गुणस्तररय 

जीवन, स्वतन्िता, अवसर जस्ता नवषयमा सहजै 

जानकारी पाएका छौं । त्यसमा पनन अपाङ्गता 

भएका व्यनिहरूलाई रोजगारीमा अवसर ददनु पने 

कुरा उठाइदि ददनु भएकोमा ज्याद ै खुशी लाग्यो । 

आगामी ददनमा पनन अपाङ्गता भएका 

व्यनिहरूलाई राज्यको मूलिारमा ल्याई 

अपाङ्गता भएका व्यनिहरूको हक र अनिकारका 

बारेमा सामग्रीहरू समेट्द ैजानु पदाछ । 

पाठक  पत्र 

नसता ननरौला, पाल्पा 

यस पतत्रका माफा ि िेरै जानकारी पाएका छौं 

नमस्कार, म अपाङ्ग आवाज पनिकाको ननयनमत 

पाठक हुँ । यो पनिका हामीले ननयनमत एव ं

सामूनहक रूपमा अध्ययन गछौ । यस पनिका 

मार्ा त िेरै जानकारी पाएका छौं । अपाङ्गता 

भएका व्यनिहरूको प्रनतभालाई समेत यस 

पनिकाले स्थान ददएको छ । अपाङ्गता भएका 

व्यनिहरूले स्वास््य सेवा, नशक्षा लगायत 

आिारभूत अनिकार सहज रूपमा प्राप्त गना पाउनु 

पने कुरालाई जोड ददएको छ । म यस पनिका र 

संस्थाको उत्तर उत्तर प्रगनत एवं शानन्त समृनिको 

हार्दाक मंगलमय शुभकामना व्यि गदाछु ।  

कृष्ण काकी, कास्की 



 सम्पादकीय 

कु 
नै पनन व्यनिको मनतिष्कमा 

जन्मजाि आएको समतयाको 

कारण उमेरको निकास सँगै अनौठो खालको 

व्यिहार, तिाभानिक प्रनिया दखेाउने, लगािार 

एउटै व्यिहार दोहोर् या  उने लगायिका काययहरू 

गने अितथालाई अनटजम भननन्छ । यो 

अपाङ्गिा झट्ट हदेाय देनखँदैन । अनटजमको बारेमा 

समाजमा जनचेिना जगाउने उद्दशे्यले संयिु राष्र 

संघले सन ्२००८ को २ अनप्रलका नदन अनटजम 

जनचेिना नदिस मनाउँद ै आएको छ । हरेक िर्य 

जतिै यस िर्य पनन अनप्रल २ िाररकका नदन 

“तिायत्तिा र आत्म ननणयय” िर्य  भन्ने मलू 

नाराका साथ निश्व अनटजम जनचेिना नदिस 

निनभन्न काययिमहरूको आयोजना गरेर सम्पन्न 

भएको छ । सो नदिसका अिसरमा काठमाण्डौंको 

दरबारमागय दनेख जनचेिना मलूक र् याल  

ननकानलएको नथयो दरबारमागयबाट ननकानलएको 

सो र् याल  नसासाल, गैर रारा हददँ ैअनटजम केयर 

नेपालको कायायलयमा गएर निनभन्न व्यनिहरूको 

मन्िव्य सनहि सम्पन्न भएको नथयो । हरेक िर्य यो 

अनटजम नदिस मनाइ रहदँा निगिका िलुनामा 

समाजमा केह  जनचेिना रै्नलएको पाइन्छ । 

अनटजम भएका बालबानलकाहरूमा एसालै बतन 

रुचाउने, आँखामा आँखा नजरुाउने, आफ्ना 

कुराहरू व्यि गनय नससाने, शब्द िा िासायहरू 

दोहोर् याई रहने, अत्यानरक चकचके िथा 

नननष्िय हदने, घाउ चोट िथा दखुाई प्रनि कुनै 

िातिा नगने लगायिका लक्षणहरू दखेा पदयछन ्। 

यतिा बालबानलकाहरूलाई रेरै जसो निद्यालयमा 

भनाय नलन नमान्ने, उन हरूको अितथालाई 

ति कार नगने गरेको पनन पाइन्छ । निगिका 

िलुनामा पनछल्ला केह  समय यिा अनटजमको 

बारेमा निनभन्न सरोकारिाला ननकायहरूले केह  

मात्रमा भए पनन चासो नदने गरेको पाइएको छ । 

जतिै समािेश  नशक्षामा उन हरू अनकूुलको 

पाठ्यिम ननमायण गनुय पने, तिात्य न निमा पनन 

उन हरूका सिालहरूलाई समािेश गनुय पने भन्ने 

सोचको निकास भएको पाइन्छ । िर पनन 

सम्बनन्रि ननकायले अनटजम भएका अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको लानग पणूय रूपमा काम गरेको 

पाइदँनै । अबका नदनमा निनभन्न प्रकारका 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू िथा अनटजम 

भएका व्यनिहरूका लानग काययिम ल्याउन ु पने 

जरुर  दनेखन्छ । 
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 अवरोिमुक्त अधियान 

 

कु न ैपनन व्यनि कुन ैपनन ननकायमा 

सहज रूपमा पगु्न पाउन ु र त्यो 

ननकायले उपलब्र गराएको सिेा 

सनुिराको उपभोग गनय पाउन ु

उसको अनरकार हो । त्यसलेै हाम्रा िरपरका कुनै 

पनन सरंचनाहरू व्यनि अनकूुलको हदन जरुर  छ 

। िर हाम्रो समाजमा रहकेा अनरकाशं 

सरंचनाहरूमा सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरू पगु्न ससादनैन ् । त्यसलेै अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूका लानग तिािलम्बन ज िन 

पद्धनि केन्र काठमाण्डौंले मनहला बालबानलका 

िथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सहयोगमा, 

अपाङ्गिा मतै्र  भौनिक सरंचना ननमायणका 

लानग यह  िैशाख १४ गिेका नदन नसहंदरबारका 

निनभन्न मन्त्रालयहरूमा अिरोर मिु अनभयान 

काययिम गरेको नथयो । सो अनभयान 

काययिमका िममा नसहंदरबार नभत्र रहकेा, 

सघं य मानमला िथा तथान य निकास मन्त्रालय, 

शहर  निकास मन्त्रालय, अथय मन्त्रालय, रानष्रय 

पनुः ननमायण प्रानरकरण र प्ररानमन्त्र  िथा 



अपाङ्गता  अ डिकार  सबैको  सरोकार  ५५ 

 

मनन्त्रपररर्दको कायायलयमा अपाङ्गिा मतै्र  

भौनिक सरंचना ननमायण गनुयको साथै य  

मन्त्रालयका काययिमहरूमा अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूलाई पनन समािेश गनुय पन ेलगायिका 

मागहरू सनहिको ज्ञापनपत्र आयोजक सतंथाले 

बझुाइएको नथयो । हाम्रा िरपरका भौनिक 

सरंचना अपाङ्गिा मतै्र  नभएको कारण 

ह्व लनचएर प्रयोग गन े अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरू, होचापड्ुका व्यनिहरू, जनि बेला 

पनन अरूको सहयोगको आिश्यकिा हदन ेव्यनि 

र निननहरूका अनभभािकहरूले दनैनक रूपमा 

आिागमनका िममा कनठनाइको सामान गनय 

परेको छ । सबै ठाउँमा सहज रूपमा ह्व लनचएर 

जान नससादा उन हरूले आफ्ना दनैनक 

नियाकलापमा समिे कनठनाइ भोग्न परेको छ 

भन ेचाह ेअनसुारको नशक्षा नलन, सडकमा यात्रा 

गनय, रोजगार मा सहभाग  हदने लगायिका 

काययहरूमा नदनहद ँकनठनाइको सामना गनय परेको 

छ । निनभन्न प्रकारका सिेा सनुिराहरू उपलब्र 

गराउन े ननकायहरू पनन पणूय रूपमा अपाङ्गिा 

मतै्र  छैनन ् । अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका 

लानग तिािलम्बन ज िन पद्धनि केन्र 

हाम्रो संस्था अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका हक डहत र अडिकारका 
लाडग काम गने एक गैर सरकारी संस्था हो । यो संस्थाले अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरूलाई स्वावलम्बन गराउनका लाडग पडन काम गने 
गर्यछ भने डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडततहरू मध्ये 
ह्वीलडचएर प्रयोग गने अपाङ्गता भएका व्यडततहरूलाई आल्मुडनयमका 
ह्वीलडचएर उत्पार्न गरेर डनिःशुल्क डवतरण गने काम पडन गर्ै आएका 
छौं । त्यसै गरी अडत असतत तथा पूणय अपाङ्गता भएका व्यडततहरू 
जसलाई सहयोगीको आवश्यक पर्यछ यस्ता व्यडततहरूलाई सहयोगी उपलब्ि गराउनु पने भनेर 
पडन वकालत गर्ै आएका छौं । हामीले हरेक वर्य डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडतत 
मैत्री भौडतक संरचना डनमाण हुनु पने भनेर डवडभन्न सरकारी डनकायहरू तथा डसंहर्रबारमा 
रहेका डवडभन्न मरत्रालयहरूको ध्यानाकर्यण गराउने काययलाई डनररतरता डर्नको लाडग अवरोि 
मुतत अडभयान काययक्रम सञ्चालन गने, अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाणका लाडग डवडभन्न 
मागहरू सम्बडरित डनकायका व्यडततहरूलाई हस्तारतरण गने काम पडन गने गर्यछौं । त्यसैले 
आगामी डर्नमा सबै डनकायहरू तथा  मरत्रालयहरूमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको लाडग पहुुँच योग्य भौडतक संरचनाहरू डनमाण गनयको लाडग पहल गनय जरुरी छ ।    

अपाङ्गिा मैत्री भौतिक सरंचना तनमाार् हुनु पने भतन वकालि गरेका छौं 

 

अवरोिमुक्त अधियान 
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काठमाण्डौंका अध्यक्ष गणेश के.स . ले 

सम्बनन्रि मन्त्रालयका सनचि िथा सह–

सनचिहरूलाई हतिान्िरण गनुय भएको नथयो ।  

हाम्रा िरपरका भौनिक सरंचना अपाङ्गिा मतै्र  

नभएको कारण ह्व लनचएर प्रयोग गन े

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू, होचापड्ुका 

व्यनिहरू, जनि बेला पनन अरूको सहयोगको 

आिश्यकिा हदन े व्यनि र निननहरूका 

अनभभािकहरूले दनैनक रूपमा आिागमनका 

िममा कनठनाइको सामान गनय परेको छ । सबै 

ठाउँमा सहज रूपमा ह्व लनचएर जान नससादा 

उन हरूले आफ्ना दनैनक नियाकलापमा समिे 

कनठनाइ भोग्न परेको छ भन े चाह े अनसुारको 

नशक्षा नलन, सडकमा यात्रा गनय, रोजगार मा 

सहभाग  हदन े लगायिका काययहरूमा नदनहद ँ

कनठनाइको सामना गनय परेको छ । निनभन्न 

प्रकारका सिेा सनुिराहरू उपलब्र गराउन े

ननकायहरू पनन पणूय रूपमा अपाङ्गिा मतै्र  

छैनन ् । अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग 

तिािलम्बन ज िन पद्धनि केन्र काठमाण्डौंल े

निगिका िर्यहरूमा पनन यतिो अनभयानलाई 

ननरन्िरिा नददँ ैआएको छ । जसको र्लतिरूप 

अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको लाडग बनाइने भौडतक संरचनाहरू 
र् याम्पलाई मात्र सम्झेर हुुँर्ैन । अडिकांश संघ संस्था वा कायालयको 
तल्लो तला सम्म जानको लाडग र् याम्प बनायो भने त्यो संरचना 
अपाङ्गता मैत्री बरयो भन्न े सोच छ । त्यो र् याम्प बनाएर मात्र 
अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना बरर्ैन । अपाङ्गता मैत्री भौडतक 
संरचना डनमाणका लाडग बडहरा व्यडततहरूको लाडग र्ोभासे हुन 
जरुरी हुरछ । अडत असतत तथा पूणय अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको लाडग सहयोगीको व्यवस्था गनुयको साथै डवडभन्न 
कायालयहरूमा सम्बडरित व्यडततलाई भेट्नको लाडग उतत व्यडतत 

सो कायय कक्षमा नै पुग्न सतने संरचना डनमाण गर् यो भने मात्र त्यहाँ अपाङ्गता अनुलकलको 
भौडतक संरचनाको डनमाण हुन सतछ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यडततहरूले सम्बडरित डनकाय 
सम्म पुग्न सतने, सम्बडरित व्यडततहरूलाई भेटेर काम सम्पन्न गनय सतने वातावरणको डनमाण 
गनयको लाडग हामी अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने डवडभन्न संघ संस्थाहरू अनुरोि गर्यछौं । डवडभन्न 
मरत्रालयहरूले नीडत डनयमहरू बनाउुँर्ा पडन अपाङ्गता मैत्री बनाइ डर्नु हुनु अनुरोि गर्यछु ।  
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नसहंदरबार नभत्रका अनरकांश मन्त्रालयहरूमा 

िल्लो िला सम्म ह्व लनचएर जान ेर् याम्प र कुन-ै

कुन ैमन्त्रालयमा नलफ्ट बाहके अन्य सरंचनाहरू 

अपाङ्गिा अनकूुलको र पणूय रूपमा अपाङ्गिा 

मतै्र  बन्न सकेका छैनन ् । यो अनभयानमा 

निनभन्न प्रकारका १ सय भन्दा बनि अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको सहभानगिा रहकेो नथयो ।  

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग 

तिािलम्बन ज िन पद्धनि केन्र काठमाण्डौंल े

निगिका िर्यहरू दनेख सबै ननकायहरूमा 

अपाङ्गिा मतै्र  भौनिक सरंचना ननमायण गनुय पने 

भनन यो अनभयान सञ्चालन गद ै आएको हो । 

अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े निनभन्न सघं 

सतंथाहरूको पहलको कारण नसहं दरबारका 

अनरकांश मन्त्रालयहरूको िल्लो िला सम्म 

ह्व लनचएर जान ससान ेर् याम्प र नलफ्टको ननमायण 

गररएिा पनन दृनिनिनहन िथा बनहरा मतै्र  हदन 

सकेको पाइदँनै । आगाम  नदनमा अपाङ्गिा 

मतै्र  भौनिक सरंचना ननमायणको साथै सबै 

ननकायहरूमा दोभार्केो व्यितथा गनुय पन ेकुरामा 

अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाण हुनु पने, हाम्रा भवन 
तथा सावयजडनक डनकायहरू सबै अपाङ्गता अनुलकलको हुनु पने 
भनेर हामीले अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको लाडग स्वावलम्बन 
जीवन पद्धडत केरि तथा अरय अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने 
डवडभन्न संघ संस्थाहरूको सहकाययमा डवगतका वर्यहरूमा पडन 
डसंहर्रबारका डवडभन्न मरत्रालयहरूमा वकालतका काययक्रमहरू 
सञ्चालन गरेका डथयौ । डवगतका डर्नहरूमा पडन हामीले हाम्रा 
मागहरूलाई सम्बडरित मरत्रालयको काययकक्षमा गएर डर्न 
सकेका डथएनौ । डकनकी ती काययकक्षहरू तथा ती मरत्रालयहरू अपाङ्गता अनुलकल डथएनन् । 
आज पडन सम्बडरित मरत्रालयहरू पूणय रूपमा अपाङ्गता मैत्री बन्न सकेका छैनन् । डवगतका 
वर्यहरूमा हामी हाम्रा मागहरू डलएर आउुँर्ा डवडभन्न मरत्रालयका सम्बडरित व्यडततहरूले 
अपाङ्गता मैत्री मरत्रालय, कायालय तथा काययकक्ष बनाउन पहल गने आश्वासन डर्नु भएको 
डथयो तर आज सम्म पडन ती संरचना मैत्री भएको पाइुँरै्न । डवडभन्न मरत्रालयहरूले आगामी 
डर्नमा आफ्ना काययकक्षहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनुको साथै बडहरा व्यडततहरूको सञ्चारमा पहुुँच 
पुर् याउन र्ोभारे्को व्यवस्थाको लाडग बजेट डवडनयोजन गडरडर्नु हुन अनुरोि गर्ै यस डवर्यमा 
सबैको ध्यानाकर्यण गनय चाहरछु ।  
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पनन सहभाग हरूले जोड नदन ु भएको नथयो । 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग 

तिािलम्बन ज िन पद्धनि केन्र काठमाण्डौंल े

भौनिक सरंचना अपाङ्गिा मतै्र  बनाउन, 

अपाङ्गिा सम्बन्र  हक अनरकार प्रानि, मानि 

अनरकारको सरंक्षण िथा सम्िद्धयन, अपाङ्गिा 

निरुद्ध हदने सबै खाले निभेदको अन्त्य गनय र पणूय 

िथा अनि असि अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू 

तििन्त्र, तिािलम्ब  बनाउन े लगायिका 

कामहरू पनन सञ्चालन गद ै आएको छ । गि 

अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाण गने क्रममा डवडभन्न 
सम्बडरित डनकायहरूमा, सरकारी कायालयहरूका तल्लो तला 
सम्म जान सतने गरी र् याम्पको डनमाण गडरएको छ । त्यो ज्यार्ै 
राम्रो कुरा हो तर हाम्रो समाजको सोचाई अपाङ्गता मैत्री भौडतक 
संरचना भनेको र् याम्पबनायो भने त्यो भौडतक संरचना अपाङ्गता 
मैत्री बरयो भन्ने रहेको छ । र् याम्पबनाएर मात्र  पणूय रूपमा 
अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचनाको डनमाण हुन सतर्ैन । हामी 
आफै सम्बडरित व्यडततहरूलाई भेट्न जान सतन े र त्यहाँबाट 
उपलब्ि हुने सेवा सुडविाको प्रत्याभूडत गनय चाहरछौ । त्यसैल े
डसंहर्रबार डभत्र रहेका डवडभन्न मरत्रालयहरूले अब सम्बरिी 

कायालयका, मरत्रालयका सबै ठाउुँहरूमा  सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडततहरू जान 
सतने वातावरणको सृजना गनुय पर्यछ र आगामी बजेटमा अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना 
डनमाणको लाडग बजेट डवडनयोजन गरेर काम गनय जरुरी छ । यस डवर्यमा सबैको ध्यान केडरित 
हुन जरुरी छ । हाम्रा भौडतक संरचनाहरू डनमाण गर्ा, पूवािारहरू बनाउुँर्ा सके सम्म सबै 
पूवािार तथा संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बनोस् भन्न चाहरछु । यर्ी तपाईहरूसुँग कस्तो 
खालको संरचना बनाउने हो भन्ने लागेको छ, अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको कडठनाइ तथा 
चुनौतीहरूको बारेमा राम्ररी थाहा छैन भने अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने डवडभन्न संघ 
संस्थाहरूसुँग सहकायय गनुय होस् हामी सहकायय गरेर नपेाल सरकारलाई सहयोग गनय तयार छौं । 
अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाणको साथै अपाङ्गता भएका मडहलाहरूका सवालहरूलाई 
पडन ध्यानमा राखेर काम गनय आवश्यक छ । त्यसै गरी जीडवकोपाजयनका काययक्रमहरू सञ्चालन 
गर्ा पडन अपाङ्गता भएका व्यडततहरूलाई पडन समावेश गनुय हुन अनुरोि गर्यछु ।  
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िैशाख १४ गिे अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूले भोग्न परेका निनिर प्रकार 

अिरोर िथा समतया उठाउन र राज्यल े

बनाएका न नि ननयमको कायायन्ियन 

गराउनका लानग केन्र य तिरमा परैि  गन े

उदशे्यले मनहला बालबानलका िथा समाज 

कल्याण मन्त्रालयको सहयोगमा रानष्रय 

अपाङ्ग महासघं नपेाल लगायि 

हामीले डवगत १० वर्य र्ेडख यो अपाङ्गता मैत्री भौडतक 
संरचना डनमाण हुनु पर्यछ भनेर अवरोि मुतत अडभयान 
काययक्रम सञ्चालन गर्ै आएका छौं । वरै् डपच्छे डवडभन्न 
मरत्रालयका सम्बडरित व्यडततहरू सामु अपाङ्गता मैत्री 
भौडतक संरचना डनमाणका लाडग मागहरू प्रस्तुत गने गरेका 
छौं । हामीले गरेको यस्तो अडभयानले डसंहर्रबारका केही 
मरत्रालयहरूमा तल्लो तला सम्म भए पडन र् याम्पहरू बनेका 
छन् भन ेकहीुँ कतै डलफ्ट बनेका छन् र बन्ने प्रडक्रयामा छन ्। 
यो एक सकारात्मक पक्ष पडन हो । नेपाल सरकारले डव.स.२०६९ सालमा अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको पहुुँच युतत भौडतक संरचना तथा सञ्चार सेवा डनर्ेडशका ल्याएको छ हामीले यो 
डनर्ेडशका कायारवयनको लाडग पडन डवशेर् पहल गनुय पने भनेर आवाज उठाउुँर्ै आएका छौं । 
जब सम्म अपाङ्गता भएका व्यडततहरू आफ्नो अडिकार डलनको लाडग सम्बडरित डनकाय सम्म 
पुग्न र आफ्ना आवाजहरू राख्न सतर्ैनन् तब सम्म हाम्रा मागहरू ओझेलमा नै पने हुरछ । हाम्रो 
समाजमा डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडततहरू छन् र उनीहरूले वैशाखी, ह्वीलडचएर, 
सेतो छिी, तयाडलपर लगायतका सहयोगी सामाग्रीहरू प्रयोग गनुय पने हुरछ तर यी सामाग्रीहरू 
हाम्रो र्ेशमा उत्पार्न हुन सकेका छैनन् । अब यस्ता सामाग्रीहरू पडन नेपालमा नै उत्पार्न हुने 
व्यवस्था गनय जरुरी छ । यसको लाडग सम्बडरित मरत्रालयहरूले पहल गनय पर्यछ ।  यो वर्य 
नेपाल सरकारले अपाङ्गता मैत्री यातायातका सािन ल्याउनको लाडग पडन सम्बडरित डनकायले 
पहल गरोस् भन्न चाहरछु । डवडभन्न डनकायका भौडतक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बन्नु पने भनेर 
िेरै डनकायहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सडकयो तर अझै पडन अडिकांश संरचनाहरू पूणय रूपमा 
अपाङ्गता मैत्री हुन सकेको पाइुँर्ैन । यस डवर्यमा सम्बडरित डनकायले पहल गनय जरुरी छ । 
आउने नीडत तथा काययक्रम वा बजेटले अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका लाडग पडन काययक्रम 
ल्याइयोस् भडन अनुरोि गनय चाहरछु ।  
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अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े निनभन्न सघं 

सतंथाका कररब एक सय जना जनि निनभन्न 

प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू, 

अनभभािक, नागररक समाजका प्रनिनननरहरू 

र पत्रकारहरूको सहभानगिामा अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको लानग भौनिक सरंचना 

अपाङ्गिा मतै्र  बनाउन ुपन ेभनन अिरोर मिु 

अनभयान काययिमको आयोजना गररएको 

नथयो । यो अनभयानको िममा सघं य मानमला 

िथा तथान य निकास मन्त्रालयका सह–सनचि 

रेश्म राज पाण्डे, शहर  निकास मन्त्रालयका 

सनचि नदपने्रनाथ शमाय, अथय मन्त्रालयका 

बजेट महाशाखाका सह–सनचि मर ुमराशनै , 

रानष्रय पनु ननमायण प्रानरकरणका प्रमखु 

काययकार  अनरकृि डा. गोनिन्दराज पोखरेल र 

प्ररानमन्त्र  िथा मन्त्र  पररर्दको कायायलयका 

अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका लाडग स्वावलम्बन जीवन 
पद्धडत केरिले जुन अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना 
डनमाणको लाडग अवरोि मुतत अडभयान काययक्रमको 
सञ्चालन गनुय भएको छ यो ज्यार्ै सकारात्मक काम 
भएको छ । यसै सरर्भयमा तपाइहरूले जुन माग राख्नु 
भएको छ ती मागहरूलाई हामीले केरिीय स्तरको नीडत 
डनमाण र स्थानीय स्तरमा गाँउपाडलका, नगरपाडलकाले 

आफ्नो कायय सम्पार्नको डशलडशलामा ती मागहरूलाई समावेश गनय जरुरी छ । त्यसको लाडग 
हामीले यो स्थानीय शासन ऐन प्रस्ताडवत मस्यौर्ा व्यवस्थाडपका संसर्मा र्ता हुन गइरहेको छ । 
यसमा स्थानीय तहमा गाँउपाडलका, नगरपाडलकाले आफ्नो काययक्रमबाट अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूलाई सहभाडगतात्मक योजना तजुयमा संलग्न गनुय पने र उहाँहरूका मागहरूलाई पडन 
कायय के्षत्रडभत्र पाडरएको छ । अब हामी अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको लाडग भौडतक संरचना 
डनमाण गने क्रममा र् याम्पमात्र पयाप्त नभएको र डलफ्टको डनमाण गनुय पर्यछ भन्ने कुरामा सहमत 
छौं । अपाङ्गता भएका व्यडततहरू सबै डनकायका सबै कायय कक्षहरूमा आफै सहज रूपमा जान 
पाउने वातावरणको सृजना गनुय पर्यछ । हाम्रो मरत्रालयमा हामीले अब डलफ्टको डनमाण गनय तफय  
पहल गने छौं । यहाँ उठाउनु भएका सवालहरूलाई पडन हामी मनन गने छौं यो डवर्यमा हाम्रो 
मरत्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्यण भएको छ । यहाँ प्रस्तुत गनुय भएका मागहरूलाई छलफल गरेर 
अगाडि बढाउने प्रडतबद्धता व्यतत गर्यछु ।  
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सनचि रामकुमार आचाययलाई आयोजक 

सतंथाका अध्यक्ष गणेश के.स . ले अपाङ्गिा 

मतै्र  भौनिक सरंचना अपाङ्गिा मतै्र  बनाउन ु

पन,े अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूले प्रयोग गन े

सहयोग  सामाग्र हरू पयायि मात्रमा उपलब्र 

गराउन े पन,े कर छुटको व्यितथा गनुय पन,े 

अपाङ्गिा मतै्र  साियजननक यािायािको 

व्यितथा गनुय पन,े प्रत्येक सरकार  

कायायलयहरूमा दोभार्केो व्यितथा गनुय पने 

लगायिका मागहरू समािशे गररएको माग पत्र 

हतिान्िरण गनुय भएको नथयो । सोह  िममा ि  

मन्त्रालयका प्रनिनननरहरूले य  मागहरूलाई 

सम्बन्र  ननकायमा प्रतििु गर  पणूय रूपमा 

अपाङ्गिा मतै्र  सरंचना ननमायणका लानग पहल 

गन ेप्रनिबद्धिा व्यि गनुय भएको नथयो ।   

निगिका िर्यहरूमा गररएको यतिा 

अनभयानहरूले नसहंदरबार नभत्रका केह  

मन्त्रालयका िल्लो िला सम्म भए पनन 

ह्व लनचएर जान ससान ेसम्मको सरंचना बनकेो छ 

। िर सम्बन्र  व्यनिहरूको कायय कक्ष सम्म 

पगु्नलाई भन े अझै पनन कनठन न ै छ । आगाम  

नदनमा सबै ननकायहरू अपाङ्गिा मतै्र  बनाउन 

जरुर  छ । यसका साथ ै नपेाल सरकारले 

ल्याएको अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग 

पहदचँ यिु भौनिक सरंचना िथा सञ्चार सिेा 

ननदनेशका २०६९ लाई कायायन्ियन गरेर 

अपाङ्गिा मतै्र  सरंचना ननमायण गनय िर्य  पनन 

सम्बनन्रि ननकायको ध्यान जान आिश्यक छ । 

अब ननमायण हदन े सबै भौनिक सरंचनाहरू सबै 

प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू मतै्र  

अपाङ्गता भएका व्यडततहरू पडन हाम्रो समाजको अंग हुनु हुरछ । उहाँहरुका डवडभन्न सवालहरू 
प्रडत नेपाल सरकार ज्यार्ै संवेर्नशील छ । अपाङ्गता भएका व्यडततहरूले प्रयोग गने सहयोगी 
सामाग्रीहरूको उत्पार्न तथा डनयात, सामाडजक सुरक्षा भत्ता र अरय सेवा सुडविामा नेपाल 
सरकार ज्यार्ै सकारात्मक रहेको छ । आगामी बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको लाडग 
पडन डवडभन्न काययक्रम ल्याउनु पर्यछ भनेर हामीले पहल गने छौं र यो मागलाई अथयमरत्री समक्ष 
पुर् याउने छौं । नेपाल सरकार मडहला बालबाडलका तथा समाज कल्याण मरत्रालय माफय त पडन 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको हक डहत र अडिकारको लाडग डमलेर काम गने छौं । नेपालमा नै 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूले प्रयोग गने सहयोगी सामाग्री उत्पार्नको लाडग र ती सामाग्रीहरू 
डनयात गने क्रममा कर छुट गने डवर्यमा पडन नीडत बनाउने डवर्यमा पहल गने छौं ।  

 

-  
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बनाउन जरुर  रहकेो छ । अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूका लानग तिािलम्बन ज िन पद्धनि 

केन्र काठमाण्डौंले अपाङ्गिा मतै्र  भौनिक 

सरंचना ननमायणका लानग अिरोर मिु 

अनभयानका िममा निनभन्न मन्त्रालयहरूलाई 

बझुाएका मागहरू यस प्रकार रहकेा छन ्।  

सघंीय मातमला िथा स्थानीय तवकास 

मन्त्त्रालयमा बुझाइएका मागहरू यस प्रकार 

रहेका छन ् : 

 तथान य निकास मन्त्रालय र मािहिका 

हरेक गाँउपानलका, नगर पानलका, उप-

महानगरपानलका र महानगरपानलकाका 

सबै कायायलयहरू नपेाल सरकारबाट जार  

भएको अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

लानग पहदचँ यिु भौनिक सरंचना िथा 

सञ्चार सिेा ननदनेशका २०६९ अनसुार 

पणूय िथा अनि असि अपाङ्गिा मतै्र  हदन ु

पन े। 

 सबै तथान य निकास मन्त्रालय र मािहिका 

हरेक गाँउपानलका, नगरपानलका, उप-

महानगरपानलका र महानगरपानलकाबाट 

बनाइन े हरेक निकास ननमायणका काययहरू 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू प्रनि लनक्षि 

हदन ेगर  बनाइन ुपन े। 

 सबै तथान य निकास मन्त्रालय र मािहिका 

हरेक गाँउपानलका, नगरपानलका, उप-

महानगरपानलका र महानगरपानलकामा 

अपाङ्गिाको सिाललाई हने े छुटै सयंन्त्र 

िा ननकायको व्यितथा गररन ुपन े। 

 सबै तथान य निकास मन्त्रालय र मािहिका 

हरेक गाँउपानलका, नगरपानलका, उप-

महानगरपानलका र महानगरपानलकाल े

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

सशनिकरण सम्बन्र  छुटै न नि र काययिम 

बनाइन ुपन े। 

िहरी तवकास मन्त्त्रालयमा बुझाइएको 

मागहरू : 

 शहर  निकास मन्त्रालय र यस मािहिका 

ननकायबाट बनाइन े हरेक योजना जतिै 

नयाँ आरनुनक शहर  ननमायण, टाउन 

प्लाननङ्ग, पनुिायस िा सरकार  िथा 

साियजननक भौनिक सरंचना ननमायण गदाय 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग 

पहदचँ यिु भौनिक सरंचना िथा सञ्चार 

सिेा ननदनेशका २०६९ ले नननदयि गरे 

बमोनजम हदन ेगर  बनाउन ुपने । 

 शहर  निकास मन्त्रालय र यस मािहिका 

कायायलयका परुाना भिन िथा भौनिक 

सरंचनाहरू अपाङ्गिा मतै्र  बनाइन ुपने र 

मन्त्रालय िथा मािहिका ननकायहरूले 

बनाउन ेसबै न नि योजनाका काययिमहरू 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूलाई समिे 

समटे  अननिायय अपाङ्गिा मतै्र  बनाउन ु

पन े।  
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 मन्त्रालय र यस मािहिका ननकायबाट 

हदन े योजना िथा भौनिक सरंचना 

अपाङ्गिा मतै्र  ननमायणका लानग ननरन्िर 

सल्लाह, सझुाि िा अनगुमन गनयका 

लानग मन्त्रालय, अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरू र उन हरूको लानग काम गन े

सघं सतंथाहरू, सरोकारिाला ननकायका 

प्रनिनननर सनम्मनलि एक निशरे् सनमनि 

गठन गर  सोह  सनमनिको सल्लाह र 

सझुाि अनसुार कायय व्यितथा गनुय पन े।  

 मन्त्रालयबाट बनाउन लागेका मध्य 

पहाड  राजमागयमा पन ेनमनुा शहरहरू पणूय 

रूपमा अपाङ्गिा मतै्र  बनाउन ुपन े।  

अथा मन्त्त्रालयमा बुझाएका मागहरू :  

 अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

ज निकोपाजयन िथा सामानजक सरुक्षाका 

सन्दभयमा सिोच्च अदालिले नमनि 

२०६९ साउन ३० गिे नपेाल सरकारको 

अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको लाडग तपाइहरूले जुन काम 
गर्ै हुनु हुरछ यो कायय ज्यार्ै सकारात्मक रहेको छ । यस्ता 
काययहरूमा हाम्रो पडन सिैँ साथ र सहयोग रहने छ । 
तपाइहरूले अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाण गनुय पने 
भनेर हामीलाई उपलब्ि गराइएको मागहरूलाई म प्रिानमरत्री 
समक्ष पुर् याउने छु । हाम्रो नेपालको संडविान २०७२ को 
संडविानले पडन अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका सवालहरूलाई 
सम्बोिन गरेको छ । यी सवालहरूलाई हामी सबै डमलेर 
कायारवयन गनय तफय  लाग्न जरुरी छ । डवगतको तुलनामा 
अपाङ्गता प्रडत समाज र अरय डनकायहरूमा सकारात्मक 
पडरवतयन आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यडततहरूलाई हामीले अवसर डर्न जरुरी छ । अवसर 
पाएको खण्िमा अपाङ्गता भएका व्यडततहरूले अरय नागडरकहरूले गनय नसकेका कामहरू गनय 
सक्षम हुने छन् । अपाङ्गताका सवालहरूलाई सम्बोिन गने भन्ने कुरा र्याको सवाल नभएर यो 
उनीहरूको अडिकार हो । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका अडिकार प्रर्ान गनुय पर्यछ । 
हामीले हाम्रो तफय बाट अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाणको लाडग सतर्ो सहयोग गने र यो 
डवर्यका बारेमा अरय सम्बडरित डनकायमा पडन छलफल गने छौं र हामी सिैँ तपाइहरूको 
साथमा रहने छौं ।   
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नाममा गरेको परमादशेलाई कायायन्ियन 

गनय अनरुोर गद ैसबै प्रकारका अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूलाई रोजगार को अिसर 

प्रदान गनुय पने । यसका साथै रोजगार प्राि 

हदन नसकेको खण्डमा न्यनूिम ज िन 

यापन गनय पगु्ने सामानजक सरुक्षा भत्ताको 

व्यितथा गनुय पन े।  

 पणूय िथा अनि असि अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको दनैनक ज िन यापनमा 

सहयोग परु् याउन िथा उन हरूको तििन्त्र 

हामीले डवडभन्न सयमा अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना 
डनमाण गने डवर्यमा सम्बडरित सरोकारवाला 
डनकायहरूसुँग बसेर छलफल गने गरेका छौं । अपाङ्गता 
मैत्री भौडतक संरचना डनमाणका साथै अवरोिमुतत 
वातावरण डनमाणका लाडग शहरी डवकास मरत्रालयले 
नीडत तथा काययडवडिहरू डनमाण गरेका छौं । अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरूका लाडग पहुुँच युतत भौडतक संरचना 
बनाउने र यो सञ्चार सम्बरिी डनर्ेडशकाको कायारवयन 
हुन जरुरी छ । उतत डनर्ेडशका कायारवयन गनयको लाडग 

हामीले सतर्ो पहल गरेका छौं । यो डनर्ेडशका आउनु भरर्ा अगाडि नै शहरी डवकास मरत्रालयल े
बस्ती डवकास मापर्ण्ि तथा डवडल्िङ् कोि माफय त भवन सडमडतमा अपाङ्गता मैत्री भवन डनमाण 
गडरनु पर्यछ भन्ने व्यवस्थाहरू राडखएको छ । डवगतका डर्नहरूमा सिक तथा बाटोको डनमाण 
गर्ा अपाङ्गता मैत्री डहसाबले सोडचएन । जसले गर्ा ती शहरहरूमा अरय नागडरकहरूलाई पडन 
सहज रूपमा आवतजावत गनय सतने सहजता छैन । अडहले हामीले सिकहरू चौिा गने काम 
गडर रहेका छौं । डवडभन्न शहरमा चौिा गने काम गरेका छौं । चौिा गर्ा हामीले प्रस्ट रूपमा 
अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्यछ भनेर काम गरेका छौं । केही सुिार भएको त छ तर त्यो पूणय छैन । 
जहाँ नयाँ पूवािारहरू बरर्ै छन् ती शहरहरूमा अपाङ्गता मैत्री संरचना डनमाण गडरने छ । 
सरकारी भवनहरूमा अडनवायय रूपमा अपाङ्गता अनुलकलको संरचना डनमाण गनय जरुरी छ । ती 
भवनहरूमा र् याम्प तथा डलफ्टहरूको व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट प्रर्ान गडरने सेवा सुडविाहरू सहज 
रूपमा प्रर्ान गनय तफय  हाम्रो पहल सिैँ रहने छ । यस्ता काययक्रमहरूलाई गाउुँ-गाउुँ स्तरमा 
लैजान आवश्यक पडन छ ।  हामी तपाइहरूको माग सम्बोिन गनय पहल गने छौं र हामी सिैँ 
अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाणको लाडग सतर्ो सहयोग गने छौं ।  

 

 

 

अवरोिमुक्त अधियान 



अपाङ्गता  अ डिकार  सबैको  सरोकार  १५१५ 

 

र तिानभमान पणूय ज िन यापन गनय 

व्यनिगि सहयोग को व्यितथा गररनदन ुर 

यसका लानग आनथयक िर्य २०७४/७५ मा 

पाइलट पररयोजनाको लानग बजेट 

निननयोजन गनुय पन े।  

 अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग 

अत्यािश्यक सहायक सामाग्र  र 

प्रनिनरहरू तिदशेम ैउत्पादन गन ेव्यितथा 

गर  उन हरूलाई आिश्यकिा अनसुार 

ित्कालै प्राि गन े िािािरण बनाउनका 

लानग यस आनथयक िर्यमा बजेट 

निननयोजन गनुय पन े।  

 अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूले प्रयोग गन े

निद्यिु य ह्व लनचएर, अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूले आरै्ले चलाउन नमल्न े

बनाइएको अपाङ्गिा मतै्र  कार, भ्यान 

िथा बस लगायिका सिार  सारनहरूको 

खररदमा लाग्न े भन्सार सनहि सम्पणूय 

करहरूमा छुट गनुय पन े।  

 अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूले कुन ै

उद्योग िा कारखाना खोल्न चाहमेा, कुन ै

घरेल ु िथा साना उद्योग तथापना गर  

तिरोजगार हदन चाहमेा नपेालमा 

सञ्चालन बैकहरूबाट सहदनलयि 

व्याजमा ऋण उपलब्र गन े व्यितथा गनुय 

पन े।  

 

रातरिय पुनः तनमाार् प्रातिकरर्मा 

बुझाइएका मागहरू : 

 भकूम्पको कारण क्षनि भएका सबै 

सरंचनाहरू पनुः ननमायण गदाय नपेाल 

सरकारबाट जार  भएको अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूका लानग पहदचँ यिु 

भौनिक सरंचना िथा सञ्चार सिेा 

ननदनेशका २०६९ अनसुार पणूय रूपमा 

अपाङ्गिा मतै्र  बनाइन ुपन े।  

 भकूम्प पनछको पनुः ननमायणमा भकूम्पबाट 

प्रभानिि अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूले 

पाउन े सिेा िथा सनुिरामा प्राथनमकिा 

नदइन ुपन े।  

 अनरकांश अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको भकूम्पले घर भनत्कएको र 

आफ्नो जग्गा रन  पजुाय नभएको कारण 

उन हरूले राज्यले उपलब्र गराएको सिेा 

सनुिरा पाउनबाट िनञ्चि भएको हददँा 

रानष्रय पनुः ननमायण प्रानरकरणबाट छुटै 

सयंन्त्र बनाई त्यतिा राहिबाट िनञ्चि हदन 

पगुेका अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

ि्याङ्क सकंलन गर  राहि प्रदान गररन ु

पन े। 

 भकूम्पबाट प्रभानिि अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूलाई सहज िंगबाट नपेालको 

जनुसकैु तथानमा आरू् बतन े घर बनाउन 

चाहमेा सोह  तथानमा न ैघर बनाउन ेपाउन े

अवरोिमुक्त अधियान 
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व्यितथा गर  अनदुान प्रदान गररन ुपन े। 

 रानष्रय पनुः ननमायण प्रानरकरणमा 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको सिाल 

हने े छुटै्ट डेसास तथापना गनुय पने, पनुः 

ननमायणमा सहभाग  प्रानिनरक िा 

इनन्जननयरहरूलाई अपाङ्गिा मतै्र  

सरंचना र निश्वव्याप  नडजाइन आरारमा 

िानलम नदन ु पन े िथा पनुः ननमायणमा 

सलंग्न िा काययरि सबैलाई अपाङ्गिा 

मतै्र  निश्वव्याप  नडजाइनका बारेमा 

अपाङ्गता मैत्री भौडतक संरचना डनमाण गनुय पने भनेर 
यहाँहरुले उठाउनु भएका मागहरूलाई हामी जडत सतर्ो 
डछटो सम्बोिन गने प्रयास गने छौं । यसका साथै यहाँहरूको 
मागमा समावेश भएको कुरा जस्तै र्क्ष जनशडतत उत्पार्न 
गने क्रममा डवशेर् गरी िकमी तथा डसकमीहरू उत्पार्न गर्ा 
उहाँहरूलाई पडन अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको पहुुँच पुग्न 
सतने बनाउन डसकायो भने अझ अपाङ्गता मैत्री संरचना 
डनमाणमा सहजता हुने डथयो र गाउुँ स्तरमा पडन अपाङ्गता 
मैत्री संरचना डनमाण गनुय पर्यछ भन्ने चेतनाको डवकास हुने 

डथयो । अब हामीले यस्ता डनमाण सम्बरिी ताडलम डर्ने क्रममा अपाङ्गता अनुलकलको भौडतक 
संरचना डनमाणको लाडग पडन चेतना जगाउनको साथै ताडलममा पडन अपाङ्गताका सवाललाई 
समावेश गने छौं । यो भूकम्प पडछको पुनिः डनमाणको क्रममा पडन हामीले अब बन्ने मठ मडरर्रहरू 
पडन अपाङ्गता मैत्री बनाउने छौं । यसका साथै जीवन यापनका डवडभन्न काययक्रमहरूमा पडन 
डवडभन्न समुर्ायहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यडततहरूलाई पडन समावेश गने छौं । त्यसै गरी 
र्ैवी प्रकोपबाट, प्राकृडतक प्रकोपबाट डवडभन्न समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्यछ ती समस्याहरूका 
डवर्यमा डजल्ला डजल्लामा हुने बैठकहरूमा पडन हामीले र्डलत र मडहलालाई अडनवायय रूपमा 
सहभागी गराउने भन्ने कुरा गरेका डथयौ भने अब र्ेडख अपाङ्गता भएका व्यडततहरूलाई पडन 
अडनवायय रूपमा सहभाडगता गराउने कुरामा पहल गने छौं । डवपत् सम्बरिी जडत पडन बैठकहरूमा 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको अडनवायय सहभाडगताको पहल हुने छ ।  हाम्रा डवडभन्न नीडत 
डनयमहरू तथा काययक्रमहरूमा छन् अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका सवालहरूलाई पडन समावेश 
गने छौं ।  
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जनचिेना जगाउन े काययिम िा 

सामाग्र हरू प्रदान गनुय पन े।  

प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्त्री पररर्दको 

कायाालयमा बुझाइएका मागहरू 

 प्ररानमन्त्र  िथा मन्त्र  पररर्दको 

कायायलयमा रहकेो अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको निरुद्ध हदन ेभेदभािको अन्य 

र उन हरूको निकास, उत्थान र प्रिरयन 

सम्बन्र  सयंन्त्र २०७१ लाई प्रभािकार  

िथा नियानशल बनाइन ु पन े र उि 

सयंन्त्रको छुटै कमयचार  िथा कायायलयको 

व्यितथा गररन ुपन े।  

 अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

ज निकोपाजयन िथा सामानजक सरुक्षाका 

सन्दभयमा सिोच्च अदालिले नमनि 

२०६९ साउन ३० गिे नपेाल सरकारको 

नाममा गरेको परमादशेलाई कायायन्ियन 

गररनदन ु हदन अनरुोर गद ै सबै प्रकार 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूलाई 

रोजगार को अिसर प्रदान गररनदन ु हदन र 

रोजगारका प्राि हदन नसकेको खण्डमा 

न्यनूिम ज िन यापन गनय पगु्न े भत्ताको 

व्यितथा गररनदन ुपन े।  

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली 

दाजु-भाई तथा दददी-
बदिनीिरूमा  सुख, शादतत 
समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-

भाई तथा दददी-बदिनीिरूमा  सुख, 
शादतत समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नेपाल अपाङ्ग मतहला संघ 
कालोपलु, काठमाण्डौं 

र्ोन नं. : ०१-४४३५१३१ 

फ्यासास : ०१-४४३८३४२ 

इमेल : ndwa2009@gmail.com 
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नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्पूणश 

नपेाली दाजु-िाई तथा धददी-बधहनीहरूमा सखु, 

शाधन्त समधृि तथा स-ुस्वास््य एवं सफलताको 

हाधदशक मंगलमय शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा समस्त ग्रािक 

वगषिरू तथा शुभ दिततकिरूमा 
सुख, शादतत समदृि तथा सु-

स्वास््य एवं सफलताको 
िाददषक मंगलमय शुभकामना 

व्यक्त गदषछौं । 

 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-भाई 

तथा दददी-बदिनीिरूमा  सुख, 
शादतत समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

पारू अफसेट पे्रस 
तिल्लीबजार, काठमाण्िौं 

फोन नं. : ०१-४४३०७९९ 

नेपाल नेत्रतहन संघ 
सुकेिारा काठमाण्िौं 

फोन नं. : ०१-४३७८६२२/४३७६५८० 

फ्याक्स : ४३७८६२२ 

इमेल : nab@central.wlink.com.np 
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नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्पूणश नपेाली 

दाज-ुिाई तथा धददी-बधहनीहरूमा सुख, शाधन्त समधृि 

तथा स-ुस्वास््य एवं सफलताको हाधदशक मंगलमय 

शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 

नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्पूणश नपेाली 

दाज-ुिाई तथा धददी-बधहनीहरूमा सुख, शाधन्त समधृि 

तथा स-ुस्वास््य एवं सफलताको हाधदशक मंगलमय 

शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 
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नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्पूणश नपेाली 

दाज-ुिाई तथा धददी-बधहनीहरूमा सुख, शाधन्त समधृि 

तथा स-ुस्वास््य एवं सफलताको हाधदशक मंगलमय 

शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 

नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्पूणश नपेाली 

दाज-ुिाई तथा धददी-बधहनीहरूमा सुख, शाधन्त समधृि 

तथा स-ुस्वास््य एवं सफलताको हाधदशक मंगलमय 

शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 
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थप जानकारीका लागि 
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नव वर्श २०७४ सालको शुि 

उपलक्ष्यमा समस्त ग्राहक 

वगशहरू तथा शुि धिन्तकहरूमा 

सखु, शाधन्त समधृि तथा स-ु

स्वास््य एवं सफलताको हाधदशक 

मंगलमय शुिकामना व्यक्त 

गदशछौं । 
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दा ङ नजल्ला घोराह  ५ अम्िापरु 

ननिास  शोभा नपेाल  बौनद्धक अपाङ्गिा 

छोराकी अनभभािक हदन ुहदन्छ । उहाँका िर्य १० 

र िर्य ५ की छोर  गर  २ जना सन्िान छन ्। य  

मध्येका पनहलो सन्िानको रूपमा जनन्मएका 

उहाँका छोरा सरुज नपेाल  बौनद्धक अपाङ्गिा 

छन ् । सरुज नदन प्रनि नदन हदनकय दैं जान े िममा 

हरेक नसकाइहरूमा निलाई हदन थाल्यो । अन्य 

बालबानलकाहरूको िलुनामा सरुक्षा र्रक 

दनेखन थाले पनछ उनलाई उपचारको लानग 

भारिका निनभन्न अतपिालहरूमा लनगएिा पनन 

उहाँमा भएको बौनद्धक अपाङ्गिालाई ननको 

पानय सनकएन । छोराको उपचारको लानग 

कमाएको पसैा िथा भएको घर जग्गा पनन बेच्न 

पयो । त्यस पनछ उहाँहरू दाङ नजल्लाको घोराह  

नगर पानलका ६ मा बसाइ सरेर आउन ु भयो । 

उहाँहरूको ४ जनाको पररिारलाई नबहान 

बेलकुाको छाक टान े पनन ननकै रौ रौ पनय 

थाल्यो । एक जना छोराको तयाहा ससुारको 

लानग घरमा न ै बतन ु पयो । जसले गदाय 

उहाँहरूको आनथयक अितथामा ज्याद ै कनठनाइ 

हददँ ै गयो । घर पररिार र छोराछोर लाई नबहान 

बेलकुाको छाक टानयको लानग पनन कनठन भए 

पनछ शोभाका श्र मान कामको खोज मा नछमकेी 

दशे भारि जान ुभयो भन ेशोभा नपेाल  घरमा न ै

बसरे बौनद्धक अपाङ्गिा भएको छोरा र छोर को 

हरेचाह गनुयको साथै मलेापाि गनय थाल्न ुभयो । 

नबहान बेलकुाको खान मात्र नभएर उहाँले  

दनैनक रूपमा खिुाउन े छोराको और्र को पनन 

जोहो गनुय पन ेनथयो । यस ैिममा नपेाल अपाङ्ग 

मानि अनरकार केन्रले सन ् २०१४ अनप्रल 

दनेख सन ् २०१७ को माचय सम्मको लानग 

नड.नड.नप. यकेु.एड. सगँको सयंिु साझेदार मा 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको आनथयक तिर 

उकातन े उद्दशे्यले “पनिम नपेालका अपाङ्गिा 

सफलताको कथा 
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भएका व्यनिहरूको गररब  ननिारण 

पररयोजना” (नजनपएएर् पररयोजना) सञ्चालन 

गरेको नथयो । यो पररयोजना दाङ् नजल्लाको 

अपाङ्ग मानि अनरकार एिं सरोकार मञ्च 

नपेाल, बनदयया नजल्लाको अपाङ्ग पनुतथायपना 

केन्र, सखुेिको अपाङ्ग सशनिकरण केन्र र 

िनहदकँो अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

अनरकार निकासका लानग श्रोि केन्र (ररसडे) 

गर  अपाङ्गिा सम्बन्र  काम गन े ४ िटा 

तथान य नजल्ला साझेदार सतंथाहरूसगँको 

साझेदार मा सञ्चालन गररएको नथयो सोह  

पररयोजना अन्िगयि दाङ् नजल्लाको अपाङ्ग 

मानि अनरकार एिं सरोकार मञ्च नपेाल मार्य ि 

बौनद्धक अपाङ्गिाकी अनभभािक शोभा 

नपेाल लाई िरकार  खेि  गन े भनन रु ९ हजार 

रुपयैाँ सहयोग नमल्यो । सो सहयोग मार्य ि 

उहाँले मौसम अनसुारको िरकार  खिे  गनुय भयो 

। आफ्नो बौनद्धक अपाङ्गिा छोरालाई साथमा 

न ै नलएर उहाँले आरू्ले उत्पादन गरेको िरकार  

बेच्न थाल्न ु भयो र उि बेचकेो िरकार बाट 

केह  रकम बचि पनन गरेर आय–आजयन गरेर 

ज िन यापनमा सहजिा भएको उहाँ बिाउन ु

हदन्छ । यो िरकार  व्यिसायबाट अनहले शोभा 

नपेाल को घर पररिारमा केह  सहजिा भएको छ 

। त्यसलेै उहाँ नपेाल अपाङ्ग मानि अनरकार 

केन्र, नड.नड.नप. यकेु. एड र  दाङ् नजल्लाको 

अपाङ्ग मानि अनरकार एिं सरोकार मञ्च 

नपेाललाई ररैे ररैे रन्यिाद नदन ुहदन्छ ।  

सफलताको कथा 

नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्पूणश नपेाली दाज-ुिाई 

तथा धददी-बधहनीहरूमा सखु, शाधन्त समधृि तथा स-ुस्वास््य एवं 

सफलताको हाधदशक मंगलमय शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 

बौतिक अपाङ्गिाका अतभभावकको महासंघ नेपाल 
कमलपोखरी, काठमाण्िौं 

फोन नं. : ०१-४४१६४७३  इमेल : info.pfpid@gmail.com 

वेइब : www.pfpid.org.np 
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नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली 

दाजु-भाई तथा दददी-
बदिनीिरूमा  सुख, शादतत 
समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

 
अपाङ्गिा भएका व्यतिहरूका 

लातग नेपाल बोतसया संघ  

 
 

 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली 

दाजु-भाई तथा दददी-
बदिनीिरूमा  सुख, शादतत 
समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नेपाल सुस्िश्रवर् संघ 
 

-  
 

 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-

भाई तथा दददी-बदिनीिरूमा  
सुख, शादतत समदृि तथा सु-

स्वास््य एवं सफलताको 
िाददषक मंगलमय शुभकामना 

व्यक्त गदषछौं । 

 
अपाङ्गिा भएका व्यतिहरूका 

लातग नेपाल बोतसया संघ  

 
 

 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली 

दाजु-भाई तथा दददी-
बदिनीिरूमा  सुख, शादतत 
समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नेपाल सुस्िश्रवर् संघ 
 

-  
 

 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-भाई 

तथा दददी-बदिनीिरूमा  सुख, 
शादतत समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-भाई 

तथा दददी-बदिनीिरूमा  सुख, 
शादतत समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नेत्रतहन तिकेट सघं नेपाल 
भकुृट मण्डप, तटल नं ६०, काठमाण्डौं 

र्ोन नं. : ०१-४२२०४६३ 

इमेल: info@cabnepal.com 

िेइब : www.cabnepal.com 

नेपाल अपाङ्ग मानव 

अतिकार केन्त्द्र पररवार 
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Narayantar, Jorpati, Kathmandu 
Phone: 01-4917304 

Email: nscisa2009@yahoo.com 
Website: www.nscisa.org.np 

-  
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अपाङ्ग आवाज मासिक पसिकाका लागि 

सञ्चार सयंोजक शसमिला सवश्वकमािले फेरमडे 

नपेालकी रागरिय सयंोजक सिमिला शमािसिँ 

ससं्थाले अपाङ्िता भएका व्यगिहरुको लागि 

के कस्ता कामहरु िरेको छ ? अपाङ्िता 

भएका व्यगिहरु प्रगत तपाईको दृगिकोण र 

आिामी गिनमा अपाङ्िता भएका व्यगिहरुको 

लागि ससं्थाित रुपमा के कस्ता कामहरु िनन ु

हुन्छ भनरे गलएको अन्तरर्ातुाको केही अंश :  

प्रश्न : फेरमेि नेपाल कस्िो ससं्था हो ? यो 

ससं्थाले तविेर् गरी कस्िा व्यतिहरुलाई 

लतक्षि गरेर काम गदै आएको छ ?  

उत्तर : यो रे् रमेड नामक सतंथाको म ुख्य 

कायायलय ति जरल्याण्डमा रहकेो छ । यो संतथा 

कररब ६० िर्य पनहला ति जरल्याण्डमा 

तथापना भएको सतंथा रहछे । उन हरुले त्यहा ँ

रहकेा नसमान्िकृि िगयहरुमा जतिै कुष्ठप्रभानिि 

व्यनिहरु, अपाङ्गिा भएका व्यनिहरु र 

निनभन्न रोगहरुको कारण प्रभानिि भएका 

व्यनिहरु जो ज्याद ै गर ब को रेखामनु  रहकेा 

छन ् उन हरुको लानग काम गने भनरे सरुुिाि 

गररएको नथयो । नपेालमा यो सतंथाले सन ्

२०१२ दनेख केह  नजल्लाका केह  

गा.नि.स.हरुमा माि ृ िथा निजाि नशश ु

सम्बन्र  काययिमहरुको सरुुिाि गरेको र 

अपाङ्गिा िथा कुष्ठरोगबाट प्रभानिि भएका 

व्यनिहरुको तिात्यको लानग काम गनय 

खोजकेो सतंथा िर सन ् २०१५ दनेख मात्र 

नपेालमा यसले काम गनय थालेको हो । सन ्

२०१५ दनेख नै हाम ले माि ृ िथा नशश ु

सम्बन्र को काययिम सरुु ग¥यौ । त्यसका साथ ै

अपाङ्गिा सम्बन्र , कुष्ठरोग सम्बन्र , हानत्त 

पाइले रोग सम्बन्र  काम थानलएको हो । 

प्रश्न :  फेरमेि नेपालले अपाङ्गिा भएका 

व्यतिहरुको लातग के कस्िा कामहरु गदै 

आएको छ ?  

उत्तर : नेपालमा नि.स. २०७२ साल बैशाख 

१२ गिे निनाशकार  भकूम्प आयो । त्यस पनछ 

हाम ले यो रे्रमडे सतंथा मार्य ि भकूम्प 

प्रभानिि ४ िटा नजल्लाहरुमा राहि िथा 

तिात्य सिेा सम्बन्र को काम गर् यौ ।  

 

अततवाषताष 
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नसन्रपुाल्चोक नजल्लाका १२ िटा 

गा.नि.स.हरुमा तिात्यका कामहरु, तिात्य 

सिेालाई सचुारु गन,े तिात्य सिेा नलन ु पदयछ 

भनरे जनचिेना जगाउन ेकामहरु गन ेगरेका नथयौ 

। भकूम्पबाट प्रभानिि अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरु र भकूम्पको कारण अपाङ्गिा भएका 

र अन्य व्यनिहरुलाईको खोनज गर    उपचारको 

लानग नसर्ाररस गन,े उपचार गनय जानको लानग 

केह  पसैाहरु नदन,े जान नससानलेाई हाम  

आरै्ले नै सम्बन्र ि अतपिालहरुमा लैजान े

कामहरु गररयो । त्यस पनछ हाम ले भिपरुको 

पनुतथायपना र निकासका लानग स्रोि केन्र 

आर.नस.आर.ड ., नपेाल आमी पनुतथायपना 

केन्रसगँ नमलेर ४ िटा नशनिर सञ्चालन गरेका 

नथयौं । त्यो नशनिरमा हाम ले पक्षघाि भएका र 

हाि खटु्टा कानटएका व्यनिहरुको लानग नशनिर 

सञ्चालन गररयो जसमा ७१ जनाले सिेा पाउन ु

भएको नथयो । उन हरुलाई हाम ले सहयोग  

सामाग्र हरु जतिै ह्व लनचयर, बैशाख  िथा 

आिश्यक सहयोग  सामाग्र हरु ननःशलु्क 

उपलब्र गरायौ । १८ जनालाई थप उपचारुको 

लानग रनुलखेल अतपिालसगँ सहकायय गरेर 

उपचारको लानग पठायौ । मरेुदण्ड पक्षघाि 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुको तिात्य 

समतयाको बारेमा तिात्यकमीहरुलाई जानकार  

नदनको लानग नपेाल तपाइनल इन्जरु  पनुतथायपना 

केन्र साँगाको सहकाययमा ४ नदनको िानलम 

सञ्चालन गरेका नथयौ र त्यो िानलममा १४ 

जना तिात्यकमीहरुलाई िानलम नदयौ । यसका 

साथै अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुको ज ि को 

पाजयनको लानग व्यिसानयक नशक्षा िानलम नदन े

व्यितथा गररयो । हरेक गा.नि.स.मा तिािलम्बन 

समहु बनाएर एक व्यनिलाई रु १५ हजारको 

दरले निउपुजँ  उपलब्र गरायौ । यसबाट 

शार ररक अपाङ्गिा र दृनिनिनहन व्यनिहरुले 

मडुा बनाउन े काम गनुय भयो । साबनु बनाउन े

िानलम पनन नलन ु भयो । अपाङ्गिाको लानग 

जनि पनन हाम ले काम गरेका छौ त्यो काम राम्रो 

भएको छ ।  

प्रश्न : यो ससं्था माफा ि अन्त्य कुन कुन 

तजल्लामा काम गनुा भएको छ ?  

उत्तर :  हाम ले कनपलबतिु नजल्लामा पनन 

माि ृ िथा निजाि नशशकुो लानग काययिम 

सञ्चालन गरेका छौ । यसका साथै पनिम  

नजल्लामा रहकेा अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुको 

लानग ि  नजल्लामा काम गन े अपाङ्गिा 

सम्बन्र  सघं सतंथाहरुसगँ सहकायय गरेर 

सहयोग  सामाग्र  नििरण, नर्नजयो थेराप  

सिेाको साथै उन हरुको आय–आजयनको लानग 

पनन काम गद ै आएका छौ । यसका साथै कुष्ठ 

प्रभानिि अपाङ्गिा भएका ियनिहरुको लानग 

पनन काम गद ै आएका छौ । त्यस ै गरेर 

नसन्रपुाल्चोक नजल्लामा हाम ले रानष्रय 

अपाङ्ग महासघं सघं नपेालसगँ नमलेर 

अपाङ्गिा पररचय पत्र नििरण गन े र राज्यले 

अपाङ्गिा भएका व्यनत्तहरुको लानग उपलब्र 

गराएको सिेा सनुिराको बरोमा जानकार  नदन े

कामलाई पनन प्राथानमकिाका साथ अगाड  

बिाएका छौ ।  

प्रश्न : िपाईलाई सामातजक िथा गैर 

अततवाषताष 
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सरकारी के्षत्रमा काया गने पे्ररर्ा कसरी 

जाग्यो ?  

उत्तर : जब मलेै अपाङ्ग बाल अतपिाल िथा 

पनुतथायपना केन्र जोरपाट मा हददा त्यहाँ काम गन े

अिसर पाए त्यस पनछ मलेै अपाङ्गिाको 

बारेमा बझु्न े अिसर पाए । त्यो समय दनेख न ै

मलाई अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े पे्ररणा 

जाग्यो र अनहले यो रे्रमडे नपेाल मार्य ि गररन े

जनि पनन काययिमहरुमा अपाङ्गिाका 

सिालहरुलाई साझा सिालका रूपमा अगानड 

बिाएर काम गरेका छौ । 

प्रश्न : फेरमेि नेपालले भतवश्यमा 

अपाङ्गिा भएका व्यतिहरुको लातग के 

गने लक्ष्य तलएको छ ?  

उत्तर : आगाम  नदनमा यो रे् रमेड नेपाल 

मार्य ि हाम ले जनु सकैु नजल्लामा काम गरेिा 

पनन हाम्र सबै काययिमहरुमा निनभन्न प्रकारका 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुका सिालहरुलाई 

समािेश गन ेछौ । साथै राज्यका हरेक ननकायहरु 

सबै अपाङ्गिा मतै्र  िथा अपाङ्गिा अनकूुल 

बनाउनको लानग समदुाय, सरोकारिाला ननकाय 

िथा व्यनिगि रुपमा पनन जनचिेना जगाउन े र 

सम्बन्र ि ननकायलाई झसाझकाउन े छौ । हाम्रो 

नसद्धान्ि भनकेो अपाङ्गिा मतै्र  काम गने हो । 

त्यसलेै गदाय हाम ले जनु सकैु ठाँउमा काम गरेिा 

पनन अपाङ्गिाका सिालहरुलाई हाम ले 

समािेश गरेर काम गन े छौ । हाम्रो समाजमा 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरु प्रनिको नकारात्मक 

सोचको अन्त्य गनयको लानग हाम ले चिेना 

रै्लाउन े छौ । उन हरु मैत्र  बनाइन ु पने कुरामा 

पनन हाम ले सरोकारिाला ननकायलाई 

झकझकाउन ेकाम गन ेछौ । 

प्रश्न : अपाङ्गिा प्रति िपाईको दृतिकोर् 

के रहेको छ ?  

उत्तर : सरुु  सरुुमा अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरुलाई दखे्दा उन हरुको ज िन कसर  

चल्छ होला ? भन्न े लाग््यो । पनछ उन हरुको 

बारेमा बझु्द ैजादाउन हरुले गरेका कामहरु दखे्दा 

अिसर पायो भनरे आरु् अनकूुलको िािािरण 

भयो भन े उन हरुले पनन सहज रुपमा ज िन 

यापन गनय सक्षम हदन ेरहछेन ्भन्न ेलाग्न थाल्यो । 

उन हरुलाई सक्षम गराउन ु पदयछ भन्न े लाग्यो र 

मलाई अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े रुनच 

जाग्यो त्यह  रुनचले गदाय न ैमलेै रानष्रय अपाङ्ग 

महासघं नपेालसगँ नमलेर काम गन े रुनच राखरे 

काम गरे । अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गनयको 

लानग पनहला ि अपाङ्गिाको बारेमा जानकार  

नलन जरुर  छ । त्यस पनछ मात्र हाम ले 

समदुायमा गएर उन हरुको हक नहि िथा 

अनरकारको लानग काम गनय ससाछौ । त्यसलै े

हाम  सबैले अपाङ्गिाको सिाललाई आफ्नै 

सिाल हो, उन हरुको समतया पनन मरेो आफ्नै 

हो भनरे काम गनुय जरुर  छ । साथै हाम ले 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुलाई घणृा होइन, 

उन हरुको सम्मान गनुय पदयछ र उन हरु 

अनकुुलको िािािरण ननमायण गर  काम गनय 

अिसर नदन ु पदयछ । यनि मात्र नभएर ग्राम ण 

तिरमा रहकेा, केह  कुराको जानकार  न ैनभएका 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुलाई र उन हरुका 

अनभभािकहरुलाई राज्यल े उपलब्र गराएका 

अततवाषताष 
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सिेा सनुिराको बारेमा जानकार  नदन ुर ि  सिेा 

सनुिराको उपयोग गनय ससाने िािािरणको सजृना 

गनयको लानग अनरुोर गदयछु ।  

प्रश्न : अपाङ्गिा प्रतिको िपाईको 

दृतिकोर् के रहेको छ ? बिाइतदनु होस न ।  

उत्तर : सरुु  सरुुमा अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरुलाई दखे्दा उन हरुको ज िन कसर  

चल्छ होला ? य न हरुले कसर  ज िन यापन 

गनय सक्षम हदन्छन होला भन्न े लाग््यो । पनछ 

उन हरुको बारेमा बझु्द ै जादा उन हरुले गरेका 

कामहरु दखे्दा अिसर पायो भनरे आरु् 

अनकूुलको िािािरण भयो भन े उन हरुले पनन 

सहज रुपमा ज िन यापन गनय सक्षम हदन े रहछेन ्

भन्न े लाग्न थाल्यो । उन हरुलाई सक्षम गराउन ु

पदयछ भन्न े लाग्यो यो मलैे काम गन े िममा 

नसकेको कुरा हो । मलेै जोरपाट मा अपाङ्ग 

बाल अतपिाल हददा त्यहाँ मलेै कररब डेि िर्य 

काम गन े अिसर पाएको नथए त्यहाँबाट 

अपाङ्गिाको बारेमा ररैे जानकार  भयो । त्यस 

पनछ न ै मलाई अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े

रुनच जाग्यो । त्यह  रुनचले गदाय न ै मलैे रानष्रय 

अपाङ्ग महासघं नपेालसघँ नमलेर काम गन ेरुनच 

राखेर काम गरे । हाम ले नसन्रपुाल्चोक 

नजल्लामा अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गदाय 

रानष्रय अपाङ्ग महासघं नपेालसगँ सहकायय गरेर 

काम गरेका नथयौ । यस पनछ हाम्रो काम गन े

समहुलाई रानष्रय अपाङ्ग महासघं नपेाल र 

भिपरु नस.नि.आर.ले िानलम नदन ु भयो । 

अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गनयको लानग पनहला 

ि अपाङ्गिाको बारेमा जानकार  नलन जरुर  छ 

। त्यस पनछ मात्र हाम ले समदुायमा गएर काम 

गनय ससाछौ । अनहले अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरुको लानग के गनय सनकन्छ भनरे काम 

गन े निचार गद ै छौ । सरोकारिाला ननकायलाई 

अपाङ्गिाको बरेमा जानकार  नदद ैछौ । अनहले 

हाम ले नदगो निकासको लक्ष्यलाई नलएर काम 

गरेका छौ सरकार  ननकाय िथा गैर सरकार  

ननकायहरुले उन हरुको लानग काम गन े

ननकायहरु बिाउन ेकाम गनुय पदयछ ।  

प्रश्न : अन्त्िमा तवतभन्त्न के्षत्रमा रहेका 

तवतभन्त्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका 

व्यतिहरुलाई िपाई के भन्त्न चाहानु हुन्त्छ ?  

उत्तर : अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुलाई 

राज्यले निनभन्न सिेा सनुिराहरुको प्रािरान 

गरेको छ । त्यो सिेा सनुिराको बारेमा उन हरुले 

जानकार  पाउन ुपर् यो र हाम  जतिो निनभन्न सघं 

सतंथाहरुले पनन त्यसको बारेमा जानकार  नदन ु

पदयछ । उन हरुलाई खोज  खोज  त्यो जानकार  

नदन ुपदयछ, ि  सिेा सनुिराहरुको बारेमा बझुाउन ु

पदयछ । समदुायमा पनन जानकार  नदन ु पदयछ । 

उन हरुले सिेा सनुिरा नलन नपाएको 

उन हरुलाई त्यसको बारेमा जानकार  नभएर हो । 

त्यसलेै यस निर्यमा हाम  सबै सचिे हदन जरुर  

छ र अन्य नागररकहरुलाई पनन निनभन्न सिेा 

सनुिराको बारेमा जानकार  नदन ु पदयछ । यो 

समतयालाई आफ्नौ समतयाको रुपमा नलन जरुर  

छ । म हाम्रो समदुायमा रहकेा नागररकहरु, 

सरोकारिाला ननकायहरु िथा सबै 

नागररकहरुलाई अपाङ्गिाको सिाल मरेो पनन 

सिाल हो भनरे काम गनुय पदयछ भन्न चाहन्छु ।  

अततवाषताष 
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स्वावलम्बन जीवन पिति केन्त्द्रमा नयाुँ कायासतमति 

समािार धवधवि 

१६ चिै २०७३, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं । 

अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका लाडग 
स्वावलम्बन जीवन पद्धडत केरि काठमाण्िौंको 
र्शौं सािारण सभा तथा पाँचौं अडिवेशन 
काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । सो सािारण सभा 

तथा पाँचौं अडिवेशन काययक्रममा िाउन 
डसण्रोम समाज नेपालकी अध्यक्ष डशला थापाले 
डसकाई सम्बरिी अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका 

लाडग स्वावलम्बन जीवन पद्धडत केरिले 
सहयोगी सेवाका लाडग सहयोग गरेमा आगामी 
डर्नमा आफ्नो संस्था माफय त पडन सहकायय गरेर 
काम गनय तयार रहेको बताउनु भयो । त्यस ै
गरी नेपाल अपाङ्ग मडहला संघकी अध्यक्ष 
डनमयला डितालले अपाङ्गता भएका 

व्यडततहरूका लाडग बनेका नीडत डनयम 
कायारवयन गनयका लाडग सबै डमलेर अगाडि 

स्वावलम्बन जीवन पद्धडत केरि काठमाण्िौंको र्शौं सािारण सभा तथा पाँचौं अडिवशेन काययक्रमको एक झलक । तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा 
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चौिौं तदक्षान्त्ि समारोह िथा अतभनन्त्दन कायािम 

१६ चिै २०७३, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं । 

बी.पी. नेत्र प्रडतष्ठान बाल आुँखा, नाक, कान, 
घाँटी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा भततपुरको 
आयोजनामा चौिौं डर्क्षारत समारोह तथा 
अडभनरर्न काययक्रम गडरयो । सो समारोहमा १३ 
जना दृडष्टडवडहन बालबाडलकाहरूलाई डर्क्षारत 
गडरएको डथयो । सो काययक्रममा आयोजक 
संस्थाका कोर्ाध्यक्ष तथा काययकारी डनर्ेशक 
मािव अयालले ३ र्ेडख ८ वर्य उमेरका डशक्षा 
आजयन गनय नपाएका दृडष्टडवडहन 
बालबाडलकाहरूलाई डनिःशुल्क प्रारडम्भक डशक्षा 
तथा जीवन उपयोगी डशक्षा उपलब्ि गराउुँर्ै 
आएको बताउनु भयो । त्यसै गरी कही कत ै

यस्ता बालबाडलका भेडटएमा यो संस्थामा सम्पकय  
गनुय हुन अनुरोि पडन गनुय भयो । सो डर्क्षारत 
समारोहमा राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी 
उपाध्यक्ष डटका र्ाहाल र डवद्यावाडरडि गनय 
सफल डचतवन डजल्लाकी दृडष्टडवडहन मडहला 
लक्ष्मी पोखरेललाई बी.पी. नेत्र प्रडतष्ठान बाल 
आुँखा, नाक, कान, घाँटी अस्पताल एवं 
पुनस्थापना सेवाका पूवय अध्यक्ष मर्न प्रसार् 
उपाध्यायले सम्मान पत्र सडहत र्ोसल्ला 
ओढाएर अडभनरर्न गनुय भएको डथयो । यसै 
काययक्रममा डचतवन डजल्लाकी दृडष्टडवडहन 
मडहला लक्ष्मी पोखरेलले यो संस्थाले आफूलाई 
अडभनरर्न गरी सम्मान गरेकोमा संस्थालाई 
िरयवार् डर्ुँर्ै अपाङ्गता भएका 

समािार दवदवध 

बढ्नु पने बताउुँर्ै नयाँ काययसडमडतको सफल 
काययकालको शुभकामना व्यतत गनुय भयो । त्यसै 
गरी बौडद्धक अपाङ्गताका अडभभावक महासंघ 
नेपालका अध्यक्ष मुकुरर्हरी र्ाहालले सम्पूणय 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको अडिकार 
सुडनडश्चतका लाडग सबै डमलेर काम गनुय पने कुरामा 
जोि डर्नु भयो । यसै काययक्रममा राडष्िय अपाङ्ग 
महासंघ नेपालका कोर्ाध्यक्ष कुमार रेग्मीले 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको डर्गो डवकासका 
लाडग सबै हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु पने बताउुँर् ै
राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपाल यस डवर्यमा 
सहकायय गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउन ु
भयो । उतत काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग मानव 
अडिकार केरिका महासडचव जगर्ीश प्रसार् 
अडिकारीले अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको 
डवकासका लाडग स्वावलम्बन पद्धडत केरिले गरेका 
कामहरू ज्यार्ै सराहनीय रहेको र यो काययमा 

आफ्नो संस्था पडन सहकायय गनय तयार रहेको 
बताउुँर्ै नयाँ काययसडमडतको सफल काययकालको 
शुभकामना व्यतत गनुय भएको डथयो । सो सािारण 
सभा तथा अडिवेशन काययक्रममा अध्यक्ष गणेश 
के.सी. ले आगामी डर्नमा पडन डवडभन्न संघ 
संस्थाहरूको साथ र सहयोग माफय त अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरूका हक अडिकारको लाडग 
राज्यलाई सचेत गराउने बताउनु भयो । उतत 
सािारण सभा तथा अडिवेशनले गणेश के.सी. को 
अध्यक्षतामा १३ जना नयाँ काययसडमडत चयन गरेको 
छ । जसमा उपाध्यक्षमा टेक बहार्ुर गुरुङ्ग, 
महासडचवमा जमुना सुवेर्ी, सडचवमा ज्योडत अयाल, 
कोर्ाध्यक्षमा र्ेवी आचायय, सर्स्यहरूमा भोजराज 
श्रेष्ठ, डर्पेरि शातय, कमला श्रेष्ठ, डर्पक के.सी., 
सोडनका ढकाल, यामी झाँक्री मगर, इरि उपाध्याय 
र र्ुगामान तामाङ चयन हुनु भएको छ ।        
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बालबाडलकाहरू लाई घरपडरवारको साथ र 
सहयोगले अगाडि बढ्न सहयोग डमल्ने बताउन ु
भयो । त्यस ै गरी राडष्िय अपाङ्ग महासंघ 
नेपालकी उपाध्यक्ष डटका र्ाहालले यो संस्थाले 
गरेको अडभनरर्नले आफूमा हौसला बढेको भरर्ै 
अवसर पाएको खण्िमा अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूले घरपडरवार, समाज र राष्िलाई 
योगर्ान डर्न सतने बताउनु भयो । सो 

अडभनरर्नका क्रममा उपलब्ि गराइएको रकम 
उहाँले सोही संस्थामा रहेका दृडष्टडवडहन 
बालबाडलकाको लाडग हस्तारतरण गनुय भएको 
डथयो । यसै क्रममा बी.पी. नेत्र प्रडतष्ठान बाल 
आुँखा, नाक, कान, घाँटी अस्पताल एवं 
पुनस्थापना सेवाका पूवय अध्यक्ष मर्न प्रसार् 

उपाध्यायले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको लाडग अपाङ्गता अनुलकलको 
वातावरण डनमाण गरी अवसर डर्नु पने बताउन ु
भयो । सो काययक्रममा दृडष्टडवडहन 
बालबाडलकाका अडभभावकहरूले यो संस्थाले 
आफ्ना दृडष्टडवडहन छोराछोरीको लाडग डनिःशुल्क 
रूपमा प्रारडम्भक डशक्षा र जीवनोपयोगी सीप 
प्रर्ान गनुय भएकोमा संस्थाको अझ प्रगडतको 

कामना गर्ै उतत संस्थाका सम्पूणय पडरवारलाई 
डवशेर् िरयवार् डर्नु भयो । सो डर्क्षारत 
समारोहमा १३ जना दृडष्टडवडहन 
बालबाडलकाहरूलाई पायक पने डवद्यालयमा 
छात्रावास सडहत डवद्यालय स्तरको डशक्षा डलने 
व्यवस्था गरी डर्क्षारत गडरएको डथयो ।   

समािार दवदवध 

राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष डटका र्ाहाल र डवद्यावाडरडि गनय सफल डचतवन डजल्लाकी दृडष्टडवडहन मडहला लक्ष्मी पोखरलेलाई बी.पी. नेत्र 
प्रडतष्ठान बाल आुँखा, नाक, कान, घाँटी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवाका पूवय अध्यक्ष मर्न प्रसार् उपाध्यायल ेसम्मान पत्र सडहत र्ोसल्ला ओढाएर 

अडभनरर्न गर्ाको एक झलक ।   तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा 
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तितवर नहुुँदा पररचय पत्र पाउन सकेनन ्

समािार दवदवध 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-भाई 

तथा दददी-बदिनीिरूमा  सुख, 
शादतत समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नव वर्ष २०७४ सालको शुभ 
उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-भाई 

तथा दददी-बदिनीिरूमा  सुख, 
शादतत समदृि तथा सु-स्वास््य एवं 

सफलताको िाददषक मंगलमय 
शुभकामना व्यक्त गदषछौं । 

नेपाल अपाङ्ग मतहला समाज 
गोदावरी-५, लतलिपुर, नेपाल 

फोन नं. : ०१-५५६०४३१ 

पोस्ट बक्स नं. : ५४४५ 

 

१८ चतै २०७३, नहरालाल श्रषे्ठ, मगु ु 

एकीकृत घुम्ती डशडवर सञ्चालन हुन 
नसतर्ा मुगु मकामा रोंग गाउुँपाडलकाका 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूले अपाङ्गता 
वगीकरण सडहतको पडरचय–पत्र पाउन 
सतनु भएको छैनन् । गाउुँपाडलकाको विा 
नं. ६ पुआका एकै पडरवारका तीन जना 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूले अपाङ्गता 
पडरचय–पत्र नपाउुँर्ा स्थानीय डनकायबाट 
पाउने सेवा सुडविाबाट वडञ्चत  हुनु भएको 
छ । २५ वर्य अगाडि आमा र १६ वर्य 
अगाडि बुवा गुमाएका वर्य ६८ का डर्र्ी 
डछडरङ पुडटक लामा, वर्य ४९ की बडहनी 

याङजम पुडटक लामा र वर्य ४१ का भाई र्ोज े
लामाले हाल सम्म अपाङ्गता पडरचय–पत्र 

रातरिय अपाङ्ग पुनस्थाापना समाज 
अनामनगर, काठमाण्िौं  

फोन नं. : ०१ - ४१०२७५२, ६२०३६५९ 
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प्राप्त गनय सतनु भएको छैन । 
उहाँहरू तीनै जना क्रमशिः 
दृडष्टसम्बरिी, बौडद्धक 
अपाङ्गता र शारीडरक 
अपाङ्गता हुनु हुरछ । यस्तो 
अपाङ्गताको कारण मुगु 
जस्तो डवकट ठाउुँमा कडठन 
पूणय जीवन डबताउन परेको 
छ । थोरै मात्र जग्गा जडमन 
भएका उनीहरू मध्ये र्ुई 
डर्र्ी बडहनी गाउुँमा एउटै 
घरमा सुँगै बस्नु हुरछ भने 
भाई गाउुँ र्ेडख माडथ छुट्टै 
घरमा बस्ने गनुय हुरछ । डर्र्ी 
याङ्जमपुडटकले जङ्गलबाट र्ाउरा ल्याउने, 
खेतीपातीको सामारय काम गनय सतनु हुरछ भने 
पक्षघात भएका डतब्बती भार्ाका िमय पुस्तक 
पढ्न सतने भाई र्ोजे लामा मुडस्कलले आफैँ  
खाना पकाउने गनुय हुरछ । नाडत नाता पन ेवर्य 
२६ का कामा लामाका अनुसार उहाँका पडरवार 
र डछमेकीहरूले उनीहरूको खानडपन तथा 
स्याहार सुसारमा सहयोग गने गडर रहेका छन् 
। भेटका क्रममा डर्र्ी डछडरङ पुडटक लामाले 
र्ुवै गाला समाउुँर्ै र्ाँत र्ुखेको पीिा सडहत 
र्ुखाई कम हुने ओखती छ डक भनेर अनुरोि 
गनुय भएको डथयो । उहाँको अपेक्षामा सहयोग 
गनय नसतर्ा झनै पीिाको अनुभूडत भयो । 
आडथयक अवस्था कमजोर भएको कारण 
सर्रमुकाम पुगेर पडरचय–पत्र बनाउन नसकेको 

कारण गाउुँ नडजक कतै 
डशडवर सञ्चालन भएमा 
पडरचय–पत्र पाउन सडकने 
आशामा हुनु हुरछ । सेवा 
प्रर्ायक डनकायहरू बीच 
प्रभावकारी समरवय र सहकायय 
हुन नसतर्ा डवपन्न लडक्षत 
वगयको घर र्ैलो र समुर्ायमा 
गएर समयमा नै सेवा उपलब्ि 
गराउन नसकेको कुरा मडहला 
डवकास अडिकृत हसीना 
पराजुली सुवेर्ी बताउनु हुरछ 
। चैतको पडहलो साता सम्पन्न 
डजल्ला समरवय तथा अनुगमन 

बैठकमा डशडवर सञ्चालन बारे छलफल भएता 
पडन नडजडकर्ैं गरेको स्थानीय चुनावको आचार 
संडहता प्रभाडवत हुने हुुँर्ा चुनाव अगाडि डशडवर 
सञ्चालन सम्भव नहुने यडकनका साथ कुनै 
औपचाडरक डनणयय हुन सकेन । सडमडतका 
अध्यक्ष एवं प्रमुख डजल्ला अडिकारी शरर् 
कुमार पोखरेलले शाडरतपूणय रूपमा चुनाव 
सम्पन्न गनुय पने अडहलेको प्रमुख र्ाडयत्व 
भएकोले त्यस पडछ लगतै्त सबै सरोकारवाला 
डनकायहरू बीच आवश्यक समरवय गरी डशडवर 
सञ्चालन गने दृढता व्यतत गनुय भएको छ । 
यसको लाडग आवश्यक सकेको सहयोग गनय 
डजल्ला डस्थत सबै सरकारी तथा गैर–सरकारी 
डनकायहरूलाई अनुरोि समेत गनुय भएको छ ।  

समािार दवदवध 

२७ चिै २०७३, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं । 

लचना बौडद्धक अपाङ्गता उत्थान समाजको 
आयोजना तथा सभासर्् कोर् र नेपािःराडष्िय 
पाटीको सहयोगमा काठमाण्िौंमा बौडद्धक 

अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका लाडग अडिकार 
तथा हेरचाह सीप डवकास सम्बरिी ५ डर्ने 
ताडलम सम्पन्न भएको छ । सो ५ डर्ने ताडलममा 
बौडद्धक अपाङ्गताका अडभभावक महासंघका 
अध्यक्ष मुकुरर्हरी र्ाहालले ताडलमको 

पाुँच तदने सीप तवकास िातलम सम्पन्त्न 
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उद्घाटनको क्रममा बौडद्धक अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीको 
बारेमा प्रस्ट पार्ै उनीहरूको हक डहत तथा 
अडिकारको बारेमा जानकारी गराउनु भएको 
डथयो । त्यसै गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त 
स्वयम्भूका प्रहरी डनरीक्षक डवष्णु बस्यालले यो 
बौडद्धक अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको लाडग 
अडिकार तथा हेरचाह सीप डवकास सम्बरिी 
ताडलमले समाजमा जनचेतना जगाउन सहयोग 
गने बताउनु भयो । त्यसैगरी सो ५ डर्ने 
ताडलममा बौडद्धक अपाङ्गता अडभभावक 
महासंघका अध्यक्ष मुकुरर्हरी र्ाहाल, िाउन 
डसण्रोम संघकी अध्यक्ष लडलता जोशी, प्रहरी 
प्रिान कायालय मडहला बालबाडलका सेवा 
केरिकी प्रहरी डनरीक्षक लक्ष्मी खनाल, मडहला 
तथा बालबाडलका कायालय काठमाण्िौंकी 

प्रमुख अडनता अडिकारी, अडटजम केयर नेपाल 
समाजकी डवशेर् डशक्षक रुजु पोखरेल, पाटन 
डस.डव.आर. की डवशेर् डशक्षक सृजना के.सी. 
लगायतले प्रडशक्षण डर्नु भएको डथयो । सो 
ताडलम समापनका क्रममा लचना बौडद्धक 
अपाङ्गता उत्थान समाजकी अध्यक्ष एवं 
संरक्षक सुवणय केशरी डचत्रकारले बौडद्धक 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको हक डहत, 
अडिकार तथा उनीहरूको हेरचाह कसरी गनय 
सडकरछ भनेर अडभभावकहरूलाई जानकारी 
डर्नको लाडग यो ताडलमको आयोजना गडरएको 
बताउनु भएको डथयो । यसै क्रममा उहाँले 
आगामी डर्नमा पडन बौडद्धक अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको हक डहत र अडिकारको लाडग 
अरय सरोकारवाला डनकायहरूको साथ र 
सहयोग रहने बताउनु भयो । त्यसै गरी 

लचना बौडद्धक अपाङ्गता उत्थान समाजको आयोजनामा काठमाण्िौंमा सम्पन्न बौडद्धक अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका लाडग अडिकार 
तथा हेरचाह सीप डवकास सम्बरिी ५ डर्ने ताडलमका सहभागीहरू  ।   तडस्वर : शडमयला डवश्वकमा 
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ताडलममा सहभागी हुन भएकी डवद्याथी श्रीपा 
प्रिानले यो ५ डर्ने ताडलमबाट बौडद्धक 
अपाङ्गताको बारेमा िेरै भरर्ा िेरै कुराको 
जानकारी भएको र आफ्नो घर पडरवार तथा 
समाजमा यो ताडलमबाट डसकेको सीपहरूको 
उपयोग गने बताउनु भयो । काययक्रम 
समापनका क्रममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र 

डवतरण गडरएको डथयो भने बौडद्धक अपाङ्गता 
भएका मडहलाहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका डथए । 
सोही काययक्रममा बौडद्धक अपाङ्गता भएकी 
मडहला लचना डचत्रकारले डवडभन्न बाजाहरू 
बजाउनु भएको डथयो । सो ताडलममा 
अडभभावक, डवद्याथी, प्रहरी गरी ३० जनाको 
सहभागीता रहेको डथयो । 

प्रतदप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो 

चतै ३० २०७३ गणशे सुवदेी , काठमाण्डौं  

नेपाल अपाङ्ग मडहला संघको आयोजनामा 
स्थानीय तह डनवाचन प्रडक्रयामा अपाङ्गता 
भएका मडहलाहरूको सडक्रय सहभाडगता, सुरक्षा, 
राज्यका स्थानीय तहर्ेडख राडष्िय तह सम्मका 
संयरत्रहरूमा अथय पुणय समानुपाडतक सहभाडगता 
र घोर्णा पत्रमा अपाङ्गता व्यडततहरूका 
सवालहरू पडन राख्नु पने लगायतका माग 
सडहतको ज्ञापनपत्र नेकपा एमालेका केरिीय 
सडचव प्रडर्प ज्ञवालीलाई हस्तारतरण गनुय भयो 
। यसै क्रममा उहाँले नेपाल सरकारले 

अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको अडिकार 
सम्बरिी महासडरि २००६ लाई अनुमोर्न 
गडरएको र उतत महासडरिको िारा २९ मा 
राजनीडतक तथा सावयजडनक जीवनमा 
सहभाडगता अरय व्यडतत सरह समान आिारमा 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूलाई राजनीडतक 
अवरोिको उपभोग गने अवसरको प्रत्याभूडत 
गरेको बताउनु भयो । यसै क्रममा नेकपा 
एमालेका केरिीय सडचव प्रडर्प ज्ञवालीले आफ्नो 
पाटीको घोर्णा पत्रमा अपाङ्गताका सवालहरू 
समावेश गने बताउनु भयो । त्यसै गडर उहाँले 

 

 

नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्परू्ष नेपाली दाजु-भाई तथा दददी-

बदिनीिरूमा सुख, शाधन्त समधृि तथा स-ुस्वास््य एवं सफलताको हाधदशक मंगलमय 

शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 
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राज्यका हरेक डनकायहरूमा अपाङ्गता भएका 
मडहलाहरूको रयून सहभाडगता भएकोले 
त्यसलाई पुणय रूपमा सहभागी गराउनको लाडग 
आफ्नो र पाटीको तफय बाट सतर्ो पहल गन े
बताउनु भयो । नेपाल अपाङ्ग मडहला संघ  ल े
नेकपा एमालेका केरिीय सडचव प्रडर्प 
ज्ञवालीलाई बुझाइएका मागहरू यस प्रकार 
रहेका छन् :     
 अपाङ्गता भएका मडहलाका लाडग 

राज्यका स्थानीय तह र्ेडख राडष्िय तह 

सम्मका सबै संयरत्रहरूमा अथय पूणय 
समानुपाडतक सहभाडगता अथात् ३३ 
प्रडतशत मडहला डभत्र कम्तीमा पडन ५ 
प्रडतशत अपाङ्गता भएका मडहलाको 
प्रडतडनडित्व सुडनडश्चत गडरयोस् । 

 राजनीडतक र्लका घोर्णापत्रहरू र नीडत 
डनयम, कानुन तथा काययक्रमहरूमा 
अपाङ्गता मैत्री एवं लैडङ्गक 
संवेर्नशीलतालाई मध्यनजर गडरयोस् र 

उनीहरूको पहुुँच वृडद्ध गनयका लाडग 
काययक्रमहरू तय गडरयोस् । 

 समावेशीको आिारमा प्राथडमकतामा राडख 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको क्षमता 
डवकासका लाडग डनवाचन, मतर्ाता डशक्षा 
र नेतृत्व डवकास सम्बरिमा प्रडशक्षणको 
व्यवस्था गडरयोस् ।  

 डव.स.२०६८ सालको जनगणनाको 
तथ्याङ्क अनुसार डनवाचनमा पाटीले 
कम्तीमा पडन २ प्रडतशत अपाङ्गता 

भएका व्यडततहरूलाई स्थान डर्नु पने ।  
 विा र गाउुँबाट पाटीको डजल्ला तहमा 

नाम डसफाडरस भएका ठाउुँमा अपाङ्गता 
भएका मडहलाको नाम पडहलो 
प्राथडमकतामा राडख पाटी डजल्ला 
कडमडटले उम्मेर्वारका लाडग नाम 
डसफाडरस गनुय पने । 

 राजनीडतक र्लहरूको स्थानीय तहको 
डनवाचन प्रडक्रयाका हरेक चरणहरूमा 

नेकपा एमालेका केरिीय सडचव प्रडर्प ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र हस्तारतरण गनुयहुुँरै् नेपाल अपाङ्ग मडहला संघकी अध्यक्ष डनमयला 
डिताल । तडस्वर : गणेश सवुेर्ी 
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अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको बडढ 
भरर्ा बडढ समानुपाडतक सहभाडगता 
सुडनडश्चत गडरयोस् । 

 मतर्ाता डशक्षा तथा डनवाचन सम्बरिी 
प्रचार प्रसार सामग्रीहरू लैडङ्गक, 
संवेर्नशील, अपाङ्गता मैत्री बनाइनु पन े
।   

 विा, गाउुँ र नगरमा मडहलाका लाडग 
भडन तोडकएको आरक्षण डसट डभत्र पडन 
अपाङ्गता भएका मडहलाको समानुपाडतक 
प्रडतडनडित्व सुडनडश्चत गडरयोस् र 
सीमारतकृतको आरक्षण डसट डभत्र पडन 
अपाङ्गताको प्रडतडनडित्व सुडनडश्चत 
गडरयोस् । 

 चुनावमा हुने आडथयक िाँिलीलाई पूणय 
डनयरत्रण गर्ै अपाङ्गता भएका मडहला 
उमेर्वारहरूको आडथयक सहयोगमा पहुुँच 
र डनयरत्रण बढाइयोस् । 

 चुनावको समयमा हुन सतने मुठभेि, हुल 

र्ङ्गा, भइ झगिामा अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूलाई थप र्ुघयटना, डहंसामा पनय 
सतने सम्भावना भएकोले उतत स्थलमा 
तत्काल उद्धार र सुरक्षा डर्नका लाडग 
हटलाइन सेवाको व्यवस्था र पयाप्त 
मात्रमा अपाङ्गता मडहला मैत्री 
सुरक्षाकमीहरूको पडरचालन गनय डनवाचन 
आयोगलाई डसफाडरस गनुय पने । 

 भौगोडलक डवकटता र यातायातको 
असुडविा भएका ठाउुँमा अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरूको हकमा आवागमन 
गनय पायक पने स्थानमा डनवाचन स्थल 
साथै डनवाचन स्थल अपाङ्गता मडहला 
मैत्री बनाउनका लाडग पाटीले डनवाचन 
आयोगलाई डसफाडरस गनुय पने । (सुरक्षा, 
र् याम्प, अग्राडिकार, होचो टेवल, खुट्टाले 
मतर्ान गने व्यडततका लाडग सहज 
भौडतक संरचना) 

नव वर्श २०७४ सालको शिु उपलक्ष्यमा सम्पूणश 

नपेाली दाजु-िाई तथा धददी-बधहनीहरूमा सखु, 

शाधन्त समधृि तथा स-ुस्वास््य एवं सफलताको 

हाधदशक मंगलमय शिुकामना व्यक्त गदशछौं । 

रातरिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल 
भृकुटीमण्िप, काठमाण्िौं 
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