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पाठक पत्र

दृतितवतहन मैत्री पतत्रका बनाइयोस्

पतत्रका सबै ठाउूँमा पुग्न सफल होस

सम्पादक ज्यूमा िमस्कार । म यो अपाङ्ग आवाज

सम्पादक ज्यू िमस्कार । के ही मनहिा अगाडी

मानसक पनिकाको नियनमत पाठक हँ । यो अपाङ्ग

देनि मैले पनि अपाङ्ग आवाज मानसक पनिका

आवाज मानसक पनिका अपाङ्गता भएका

गररएका अपाङ्गता सम्बन्धी जािकारी

व्यनिहरूका आवाजलाई बुलन्द गिे

सामग्रीहरू उत्कृ ष्ट लाग्यो । पनिकामा

पनिका हो । यो पनिकाले
रहेका

समावेश गरे का सामाग्रीहरूलाई

प्रकारका

निरन्तरता ददँदै देशका सबै

िेपालमा
सबै

पढ्िे अवसर पाएँ । त्यो पनिकामा समावेश

अपाङ्गता

नजल्लामा पुयााउिु होला ।

भएका

मेरो शुभकामिा तथा यस

व्यनिहरूका

पनिका आगामी ददिमा

आवाजहरूलाई उजागर गिा

पनि नियनमत रूपमा

अनत आवश्यक छ । यो पनिका

पढ्िे

उत्कृ ष्ट भएर पनि दृनष्टनवनहि

अवसर

नमलोस् भन्ने चाहन्छु

व्यनिहरूले भिेको समयमा पढ्ि
भिे पाएका छैिि् । दकिकी यो पनिका
छापा माध्यमा रहेको र मसीमा छानपिे
भएको कारण हामी दृनष्टनवनहिहरूका पढ्ि
करठि हिे र ब्रेल तथा अनडयोमा उपलब्ध िहँदा

।

सुनिता घले, रूपन्देही

समाजमा जनचेिना जागेको छ

हामीले यो पनिका चाहेर पनि पढ्ि पाएका छैिौं ।
नवनभन्न समयमा मेरो हाता परे को समयमा मैले
सहयोगी मार्ा त पढ्िे गदाछु । त्यसैले यो पनिका
अनडयोमा पनि रे कडा गरर ददिे

व्यवस्था गिुा

भएमा सबै दृनष्टनवनहि व्यनिहरूले सहज रूपमा
अध्ययि गिा सक्ने नथए । आगामी ददिमा अपाङ्ग

आदरणीय सम्पादक ज्यू, िमस्कार । म अपाङ्ग
आवाज पनिकाको नियनमत पाठक हँ । मानसक
रूपमा प्रकानशत हिे यस पनिकामा भएका सबै
सामग्रीहरू अध्ययि गिे गदाछु । यसै पनिकाका
आधारमा अपाङ्गता सम्बन्धीका जािकारीहरू
अरू व्यनिहरूलाई पनि नसकाउिे गदाछु । त्यसैले

आवाज प्रेमी दृनष्टनवनहि व्यनिहरूको समस्यालाई

यो पनिकाले अपाङ्गताको बारे मा जिचेतिा

मिि गदै नसनडमा उपलब्ध गराउिे प्रयास

जगाउिको लानग सहयोगी भूनमका निवााह गरे को

गररयोस् । आगामी अपाङ्ग आवाज मानसक

छ । आगामी ददिमा पनि यस्तै काम गदै जाओस्

पनिकालाई मेरो लाि ँ लाि शुभ कामिा ।

साथै यो अपाङ्ग आवाज पनिकाको उत्तर उत्तर

सनमर थापा, झापा

प्रगनतको कामिा गदाछु ।

कानलका बस्नेत, िुवाकोट

सम्पादकीय

ने

पाल सरकारको पररभाषा अनसु ार १८
वषषको उमेर अगावै ववकास नभएको
कारणले उमेर वा वातावरण अनसु ार
वियाकलापहरू गनष कविनाइ हुने व्यविलाई
बौविक अपाङ्गता भवनन्छ । अन्तराषवरिय
बौविकताको मापदण्ड अनसु ार गवभभरताको
आधारमा बौविक अपाङ्गतालाई साधारण,
असि, अवत असि र पणू ष असि गरर ४ भागमा
ववभाजन गररएको छ । वयनीहरू मध्ये पणू ष तथा
अवत असि बौविक अपाङ्गता भएका
व्यविहरूलाई जवत बेला पवन व्यविगत
सहयोगीको आवश्यकता हुने गदषछ । यस्ता
व्यविहरूको लावग आज सभम घर पररवारहरूले नै
सहयोगीको भवू मका वनवाषह गदै आएका छन् ।
जसको कारणले गदाष एक जना उनीहरूको लावग
सहयोगी बस्नु पने र काम गनष जान नपाउने हुदुँ ा
उनीहरूको आवथषक अवस्था कमजोर हुदुँ ै गएको र
घरमा एक जना मात्र अवभभावक भएको खण्डमा
उनीहरूको जीवन झनै कविन पणू ष भएको अवस्था
छ । यस ववषयमा जवत बेला पवन सहयोगीको
आवश्यक हुने बौविक अपाङ्गता भएका
व्यविहरूलाई
आवश्यकता
अनसु ारको
सहयोगीको व्यवस्था गनषको लावग सरोकारवाला
वनकायहरूले पहल गनषु पने र यस ववषयमा
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने संघ संस्थाहरूले

पवन सहयोग गनष जरुरी छ । ४ प्रकारका बौविक
अपाङ्गता मध्ये पवन पणू ष तथा अवत असि
बौविक अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई जवत
बेला पवन व्यविगत सहयोगीको आवश्यकता हुने
गदषछ । सहयोगी ववना उनीहरूले खाना खान,
आफ्नो स्याहार ससु ार, सरसफाई गने लगायतका
कुनै पवन काम आफै गनष सक्दैनन् । यस्तो
अवस्थामा उनीहरूलाई अवभभावक तथा अन्य
सहयोगीको आवश्यकता हुने हुन्छ । यस्तो
अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी स्याहार ससु ार गने,
उनीहरूका दैवनक वियाकलापहरू गराउन कसरी
वसकाउने र यस्ता व्यविहरूको अवधकार सवु नवित
गनषका लावग घर पररवार तथा समाजमा रहेका अन्य
वनकायहरूले कसरी सहयोग गनष सक्दछन् भन्ने
कुराहरूको जानकारी वलएर यस ववषयमा काम
गनषको लावग सरोकारवाला वनकायले ध्यान वदन
जरुरी छ । उनीहरू अनक
ु ू लको भौवतक सरं चना
तथा वातावरण नहुदुँ ा राज्यले उपलब्ध गराएका
सेवा सवु वधाहरू वलनबाट पवन ववचचत रहेका छन् ।
बौविक अपाङ्गता भएका व्यविहरूमा पवन
परुु षको तल
ु नामा मवहलाहरूको समस्या झनै
ददषनाक छ । उनीहरू वववभन्न वहसं ाको विकार हुने
सभभावना पवन उविकै रहेको छ । आगामी वदनमा
यस्ता व्यविहरूको लावग राज्यले उपलब्ध गराउने
सेवा सवु वधाको चेतना जगाउनु पने र जीवन यापन
गनष सक्ने गरी सेवा सवु वधा उपलब्ध गराउन जरुरी
देवखन्छ ।

स्वर बोलाई अपाङ्गता

स्व

र बोलाई सभबन्धी
अगं हरूमा उत्पन्न
अप्ि्यारोका
कारण व्यवि
बोल्दा अकमकाउने, एउटै िब्द, अक्षर वा

वाक्यलाई दोहोरयाई रहने, स्वरमा उतार चढाव
हुन,े बोली स्पष्ट नहुने समस्यालाई स्वर बोलाई
सभबन्धी अपाङ्गता भवनन्छ । स्वर बोलाई
सभबन्धी अपाङ्गतालाई नेपाल सरकारले
अपाङ्गताको पररभाषा वभत्र समावेि गरे को छ ।

म मा भएको अपाङ्गता स्वर बोलाई सम्बरधीको अपाङ्गता
हो । घर पडरवारका सदस्यहरुको भनाई अनुसार म ६
वर्यको हुदा देडि मेरो स्वर बोलाई सम्बरधी समस्या भएको
हो

।

हाल

म

धुलीिेल

अस्पतालमा

मेडिकल

ल्याप

टेडननडसयनको रुपमा काम गदै छु । स्वर बोलाई सम्बरधी
समस्या

हुदा

समस्याहरुको

हामीले

सामना

पाडरवाडरक

गनुय

परेको

तथा

छ

।

सामाडजक

साथीहरुसँग

घुलडमल हुन, डवद्यालयको डिक्षा डलने क्रममा, डवद्यालय
तथा नयाम्पसका सर वा साथीहरुसँग कुरा गदा, प्रश्न
सोध्दा, कक्षामा हाडजर गने क्रममा पडन मलाई धेरै नै समस्या हुने हुरछ

डविेर् गरी मैले

नयाम्पस स्तरको डिक्षा डलने क्रममा त्यो समयमा यो समस्या भोग्न परयो ।

सावयजडनक

यातायातमा यात्रा गने क्रममा कहाँ झने हो भन्न पडन गारो हुने डथयो । जसले गदा हामीलाई
डजस्काउने गदयछन् । हामी समाजमा हास्य पात्रको रुपमा जीवन यापन गनुय पदयछ । मैले डव.स.

२०६५ सालमा काठमाण्िौंमा आएर डत्रभुवन डवश्व डवद्यालयको डिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा
स्पीच थेरापी गरेको डथए ।

मैले यहाँ २ मडहना जडत डस्पच थेरापी डलए । त्यस पडछ केही

सुधार आए ता पडन पूणय रुपमा सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले हामीले समाजमा स्वर बोलाई
सम्बरधी समस्या भएका व्यडनतहरुको समस्या, चुनौती तथा रयूडनकरणका बारेमा चेतना जगाउन
जरुरी रहेको छ ।
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स्वर बोलाई अपाङ्गता

म स्वर बोलाई सम्बरधी अपाङ्गता भएको व्यडनत हु ।
मेरो समस्या भनेको बोल्दा अडककने, डछटो बोल्ने
समयमा एनकै चोटी आवाज नआउने, एउटै िब्द धेरै
पटक दाहोडरने, सुरुको अक्षर भरदा अडककयो भने
त्यसलाई धेरै बल लगउने पने समस्या हुरछ । यो
समस्या मलाई म सानै हुदाबाट हो । हाल पोिरामा
पञ्चम आयुवेडदक डनलडनकमा काययरत छु । मेरो स्वर
बोलाईमा समस्या भएको कारण काम गने क्रममा
मलाई धेरै समस्या हुने गदयछ । हामीमा यस्तो समस्या
भए पडछ एनलै वा िारत बस्दा राम्रोसँग बोल्न सनने भए पडन धेरै मारछेहरुको डवचमा बोल्दा
अकमकाउने, बोली अडककने समस्या हुरछ ।

डविेर् गरी हामीलाई सावयजडनक यातायातमा यात्रा

गने क्रममा स्वर बोलाईमा समस्या हुदा आफु ओलयने ठाँउमा ओलयन सडकदैन । आफुसँग डवद्याथी
पडरचय पत्र हुदा हुदै पडन मेरो पडरचय पत्र छ भन्न सडकदैन यस्ता चुनौतीहरुले गदा अडधकांि
ठाँउहरुमा अपहेडलत हुन परेका धेरै उदारहणहरु रहेका छन् । स्वरबोलाई सम्बरधीको
समस्यालाई रयूनीकरण गनयका लाडग स्वर बोलाई सम्बरधी अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुको
समस्या रयूनीकरणको लाडग प्रमुि डस्पच थेरापीको आवश्यक हुरछ । िब्द उच्चारण गदा नै
अडककदा स्पीच थेरापीले बोल्नमा केही सहयोग गदयछ । तर यो स्पीच थेरापी सेवा सबै ठाँउमा
हाम्रो पहुँचमा छैन ।

व्यविमा आउने यस्तो समस्या एक अवस्था हो
। यस्तो समस्या भएका व्यविहरू बोल्दा
बीचमा अड्वकने वा एउटै अक्षर वा िब्दहरू
दोहोरयाउने गदषछन् । स्वर बोलाई सभबन्धी
अपाङ्गता कुनै रोग नभएर एक प्रकारको बानी
हो जसलाई थेरापी सेवाको सहयोगमा कम
गराउन सवकन्छ । ववश्वको कूल जनसङ््याको
झण्डै १० प्रवतित मावनसहरूमा कुनै न कुनै
रूपमा स्वर-बोलाई सभबन्धी समस्या रहेको

हुन्छ । हाम्रो समाजमा स्वर बोलाई सभबन्धी
अपाङ्गता भएका व्यविहरूले दैवनक रूपमा
सामावजक ववभेदको सामना गनष परर रहेको छ ।
स्वर-बोलाई सभबन्धी अपाङ्गता जनु सक
ुै
उमेरमा जो सक
ु ै लाई पवन हुन सक्छ । वविेष गरी
अकाषको बोलीको नक्कल गदाष यो समस्या हुने
सभभावना बढी देवखन्छ । स्वर बोलाई सभबन्धी
समस्या भएका अपाङ्गता भएका व्यविहरू
समाजमा घल
ु वमल हुन नसक्ने, आफ्ना
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ववचारहरू, भावनाहरू प्रस्ततु गनष नसक्ने,
ववद्यालय तथा क्याभपसहरूमा अध्ययन गने
िममा पवन नबझु ेको कुराहरू सोध्नलाई
कविनाइको सामना गनष परेको छ । त्यसै गरे र
स्वर-बोलाई सभबन्धी अपाङ्गता भएका

व्यविहरूलाई हास्य पात्रको रूपमा हेने गनाषले
उनीहरूमा वहनताबोध हुने गरे को पाइन्छ । स्वर
बोलाई सभबन्धी अपाङ्गता भएका
व्यविहरूमा स्वर तथा बोलीमा समस्या हुने
भएकोले उनीहरूलाई आफ्ना भावनाहरू स्वर

म ६ वर्यको हुदा मेरो गाँउमा रहेको एक जना स्वर
बोलाई सम्बरधी अपाङ्गता भएको व्यडनतको बोलीको
ननकल गदा आज म मा पडन स्वर बोलाई सम्बरधी
अपाङ्गता हुन पुग्यो । यो समस्या भए पडछ

मैले

समाजमा धेरै समस्याहरुके सामना गनय परेको छ । त्यसै
गरी डवद्यालय स्तरको डिक्षा डलने क्रममा पडन कक्षामा
पढ्दा, साथीहरुसँग कुरा गदा, डिक्षकले सोधेको प्रश्न
सोध्ने क्रममा मेरो बोडल अडककदा, नेपाली डवर्यको
कडवता बाचन गने क्रममा ज्यादै कडठन हुने हुर्यो ।
डवद्यालयमा पडन अरु साथीहरुले पढ्को सबै सुन्नु हुर्यो । तर मैले पढेको एक लाइन भरदा
बडढ सुन्नु हुदैनडथयो । जसले गदा मलाई डहनता बोध हुने हुर्यो । म मा भएको स्वर बोलाईमा
भएको समस्याको कारण मलाई रोजगारीमा पाउन पडन कडठन भयो । मेरो स्वर बोलाई सम्बरधी
अपाङ्गता भएको कारण मैले रोजगारी पाउन सडकन । मेरो ठाँउमा स्पीच थेरापीको सेवाको
बारेमा जानकारी पडन डथएन पडछ काठमाण्िौं आए पडन स्पीच थेरापी डलए त्यस पडछ म जस्ता
धेरै साथीहरुसँग भेट भयो र म काठमाण्िौंमा स्वर बोलाई सम्बरधी अपाङ्गता भएका
व्यडनतहरुको लाडग नेपाल भकभके संघ नामक संस्थाको स्थापना भएको रहेछ र म पडन त्यो
संस्थामा आवद्ध भए । हाम्रो समाजमा स्वर सम्बरधी समस्या भएका व्यडनतहरुलाई डवडभन्न
चलडचत्र तथा टेडलचलडचत्रहरुमा डवडभन्न सामाडजक सञ्जालहरुमा हास्य पात्रको रुपमा प्रस्तुत
गने गडररछ । यसो गदा अबका बालबाडलकाहरुमा पडन यो समस्या आउने हो की भन्ने डचरताको
डवर्य रहेको छ । त्यसैले सञ्चार माध्यमहरुले यस्ता डवर्यमा ध्यान डदन जरुरी देडिरछ । त्यसै
गरेर डवद्यालय स्तरका डवडभन्न पाठ्य सामाग्रीहरुमा तथा स्वास््यका ताडलमहरुमा डस्पच
थेरापीको डवर्यमा स्वर बोलाई सम्बरधी अपाङ्गताको बारेमा जानकारी डदनु जरुरी छ ।
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तथा बोली माफष त व्यि गनष समस्या हुने गदषछ ।
बोलीमा आएको समस्याका कारण उनीहरूले
स्वास््य उपचार वलने िममा, सावषजवनक
यातायातमा यात्रा गने िममा, रोजगारमा

सहभागी हुने िममा तथा घर पररवार वा
समाजमा हुने वववभन्न कायषिमबाट उनीहरू
ववचचत हुन परे को अवस्था रहेको छ । यस्तो

स्वर बोलाई सम्बरधी अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुको
मुख्य समस्या भनेको उनीहरुले जुन कुरा बोल्न िोज्छन्
समयमा बोल्न नसननु, बोल्दािेरी एउटै िब्द पटक
पटक दोहोडरनु, र आफुले चाहेको कुरा प्रष्टसँग बोल्न
नसननु

नै

स्वर

बोलाई

सम्बरधी

समस्या

भएका

व्यडनतहरुको प्रमुि समस्या हो । स्वर बोलाई सम्बरधी
समस्या

भएका

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतहरुले

घर

पडरवार तथा समाजम आफ्ना कुराहरु प्रष्ट राख्न सकेका
हुदैनन् । डवद्यालयमा पडन उनीहरुले समस्या भोग्न परेको हुरछ । स्वर बोलाई सम्बरधी समस्या
भएका अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुले यस्ता धेरै समस्याहरुको सामना गनय परेको छ । त्यसैले
स्वर बोलाई समबरधी समस्या भएका अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुलाई एक जुट पारेर हामीले
नेपाल भकभके संघ नामक संस्थाको स्थापना गरेका हौ । हामीले यो संस्थाको स्थापना गदा म
स्वर बोलाई सम्बरधीको अपाङ्गता भएको व्यडनत हुँ भनेर अगाडि आउन सनने अवस्था डथएन ।
अडहले यो कुरामा भने केही सकारात्मक पडरवयतन आएको छ । यो स्थापना गरे पडछ अरतराडष्िय
रुपमा पडन अरतराडष्िय भकभके संघको सदस्यता डलन सफल भयौ र आज हाम्रो समाजमा
रहेका स्वर बोलाई सम्बरधी अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुको लाडग काम गडर रहेका छौ । स्वर
बोलाई सम्बरधी समस्या भएका अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुलाई स्पीच थेरापीको आवश्यक हुरछ
त्यसैले म स्वर बोलाई सम्बरधी समस्या भएका अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुलाई र स्पीच
थेरापीष्टहरुलाई यो आग्रह गनय चाहरछुकी आफ्नो नडजकमा कोही स्वर बोलाई सम्बरधी समस्या
भएका अपाङ्गता भएका व्यडनतहरु भएमा स्पीच प्याथोलोडजष्टसँग सम्पकय गरी डस्पच थेरापी
गराउनु हुन अनुरोध गनय चाहरछु । यो थेरापी गनय सकेमा स्वर सम्बरधी समस्या भएका
व्यडनतहरुको बोडलमा धेरै सुधार आउने छ ।
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समस्या भएका व्यविहरूलाई समाजमा
उनीहरूको नक्कल गने, वववभन्न चलवचत्र तथा

प्रयोग गनक
षु ो साथै वबग्रेका वा भत्के का
कुराहरूसुँग दाुँज्ने गदाष पवन उनीहरूमा

माडनस बोल्दा अकमकाउने, एउटै िब्द, अक्षर वा
वानयलाई दोहोरयाउने र कुनै कुरा बोल्दा डवचमा
रोडकएमा डनररतरता डदन नसननु नै स्वर बोलाई
सम्बरधी अपाङ्गता हो ।

। यो जुन सुकै उमेरमा

पडन हुन सनछ भने बंिणनुगतमा पडन हुन सनछ र
स्वर

बोलाई

समस्याभएका

व्यडनतहरु

बोल्दा

उनीहरुको ननकल गदा पडन यो समस्या हुन
सनछ । यस्तो समस्या भएका व्यडनतहरु बोल्न
नचाहने, घरमा कुनै नयाँ मारछे आउनु भयो भने
उनीहरुसँग

नबोल्ने,

डवद्यालयमा

डिक्षकहरुले

प्रश्नहरु सोध्धा पडन उत्तर डदन नसननु यस्ता
प्रकारका समस्याहरु हुरछ । यसका साथै एक अकासँग आँिा जुधाउन नसनने, बोल्न परयो भने
सके सम्म नबोल्ने पडन हुरछ । जसले गदा उनीहरुमा नकारात्मक सोचको डवकास हुरछ । जसले
गदा यस्तो समस्या भएका व्यडनतहरुले पाएको रोजगार पडन छोकनु परेका धेरै उदारहणहरु पडन
पाइरछ । हाम्रो देिमा यस्तो समस्या भएका व्यडनतहरुको संख्या यडत नै छ भन्ने एडकन त्याङ्क
भने छैन । स्वर बोलाई सम्बरधीको समस्या रयूडनकरण गनयको लाडग मुख्य रुपमा सरकारले नीडत
डनयम नै बनाउनु पने हुरछ । डनयडमत रुपमा डस्पच थेरापी पाएको िण्िमा स्वर बोलाई सम्बरधी
अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुले पडन डनयडमत रुपमा बोल्न सनछन् भन्ने सोचको डवकास गनुय पदयछ
। डत्रभुवन डवश्व डवद्यालय डिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाण्िौंमा सन् १९९८ देडि स्पीच
थेरापीको सेवा सुरु भएको हो । अरय अस्पालहरुमा पडन यो सेवाको डवस्तार हुदै छ । आगामी
डदनमा राज्यले स्वर बोलाई सम्बरधी अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुको समस्यालाई रयूडनकरण

गनयको लाडग डवडभनन काययक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ ।

टेवलचलवचत्रहरूमा पवन उनीहरूको बोलीको
नक्कल गरे र प्रस्ततु गने र असभ्य भाषाहरू
८८

वहनताबोध हुने गरे को पाइन्छ । उनीहरूमा
योग्यता हुदुँ ा हुदुँ ै पवन स्वर-बोलाइमा समस्या
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आएको कारण चाहे अनसु ारको रोजगारीमा
सहभागी हुन सके का छै नन् । यस्ता स्वर बोलाई
सभबन्धी अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई
यस्तो समस्या भएकै कारण पररवार र
समदु ायमा पवन उनीहरूको बोली तथा स्वरलाई
वलएर वगज्याउने, वजस्काउने, अपमानजनक
व्यवहार गने गररन्छ । यस्ता व्यविहरूलाई
वविेष गरी ववद्यालय वा क्याभपसहरूमा
अध्ययन गने िममा प्रश्न उिर गदाष कविनाइ हुने
हुन्छ । स्वर-बोलाई सभबन्धी समस्या भएका
व्यविहरूको यो समस्यालाई न्यनू ीकरण गनषको
लावग वस्पच थेरापीको आवश्यक हुन्छ । यसका
साथै उनीहरूलाई परामिष सेवा, आधारभतू
सामवू हक अभ्यास, जनचेतनाका कायषिम
ल्याउनु पने देवखन्छ । नेपालमा स्वर-बोलाई
सभबन्धी समस्या भएका व्यविहरूको लावग
अथाषत् अपाङ्गता भएका व्यविहरूको लावग
िहरका वववभन्न अस्पतालहरूमा वस्पच थेरापी
सेवा पवन उपलब्ध गराउने गररन्छ तर त्यो सेवा
देिका सबै वनकायहरूमा सहज रूपमा
उपलब्ध छै न । वकनकी दक्ष जनिविको कमी,
आवथषक अवस्था, सामावजक ववभेदको कारण
यस्तो समस्या भएका व्यविहरू त्यो वस्पच
थेरापी सेवाको पहुचुँ सभम पग्ु न सके का छै नन् ।
नेपालमा स्वर बोलाई सभबन्धी अपाङ्गता
भएका व्यविहरूको वस्पच थेरापीमा कस्तो
पहुचुँ रहेको छ भनेर । स्वर बोलाई सभबन्धी

अपाङ्गता भएका व्यविहरूको हक वहत र
अवधकारको लावग काम गने भनेर नेपालमा सन्
२००३ मा नेपाल भकभके सघं को स्थापना
भएको पवन छ । स्थापना काल देवख यो
सस्ं थाले स्वर बोलाई सभबन्धी अपाङ्गता
भएका व्यविहरूको ववषयमा सवलीकरण,
चेतना अवभवृवि तथा उनीहरूको क्षमता
अवभवृवि गने, परामिष वदने, वस्पच थेरापीको
लावग चेतना जगाउने लगायतका कामहरू गदै
आएको पवन छ । स्वर बोलाई सभबन्धी
अपाङ्गता भएका व्यविहरूले समाजमा कुनै
पवन प्रकारको ववभेदको सामना गनष नपरोस् कुनै
अवसरहरूबाट ववचचत हुन नपरोस् र अन्य
नागररक सरह सभमानजनक जीवन यापन गनष
सहयोग होस भनेर अक्टोबर २२ ताररकका वदन
अन्तराषवरिय भकभके जनचेतना वदवस पवन
मनाउने गररन्छ । ववश्वमा अन्तराषवरिय भकभके
जनचेतना वदवस सन् १९९८ देवख
क्यावलफोवनषयाबाट मनाउन थावलएको पाइन्छ ।
नेपालमा भने यो वदवस मनाउन थालेको ३ वषष
मात्र भयो । तर पवन यस्ता वदवसहरू मनाई
रहुँदा समाजमा यस्ता व्यविहरूको पवहचान
हुन,े भकभके पनको न्यनू ीकरण तथा सधु ारका
लावग खोज अनसु न्धान हुने गरे को पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले स्वर बोलाई सभबन्धी
अपाङ्गता
भएका
व्यविहरूलाई
अपाङ्गताको पररभाषामा समावेि गरे ता पवन

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

९९

स्वर बोलाई अपाङ्गता

म स्वर बोलाई सम्बरधी समस्या भएको व्यडनत हुँ ।
म

प्रष्ट

रुपमा

बोल्न

सडनदन

।

मैले

बोल्दा

अकमकाउने, एउटै िब्द दोहारयाउने, लामो गरी

बोल्ने हुरछ । म १३ वर्यको हुदा म मा स्वर बोलाई
सम्बरधी समस्या भएको थाहा भयो । यो समस्याले
गदा मैले मेरो जीवनमा धेरै समस्याहरुको सामना
गनय परेको छ । स्वर सम्बरधी समस्या भएको
कारण

समाजमा वा घर पडरवारमा राम्ररी घुलडमल

हुन, आफ्नो कुरा प्रष्ट रुपमा राख्न, आफ्नो धारणा
तथा डवचारहरु राख्न, व्यनत गनयको लाडग समस्या

हुने हुरछ । यस्तो समस्या भएको कारण मैले डस्पच थेरापीको प्रयोग गने गदयछु । हामीमा यो स्वर
बोलाई सम्बरधी समस्या भएको कारण समाजमा डजस्काउने, हास्यपात्रको रुपमा डलने, बोल्ने
मौका नडदने गरेको पाइरछ ।यो समस्या रयूडनकरण गनयको लाडग हामीलाई स्पीच थेरापीको
आवश्यक हुने हुरछ तर

िहरी क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरुमा यो डस्पच थेरापी सेवा उपलब्ध

भएता पडन सबै ठाँउम स्पीच थेरापी उपलब्ध छैन । त्यसैले हामीले संस्थागत रुपमा हरेक
हप्ताको िडनबार स्पीच थेरापीको कक्षा सञ्चालन गने गरेका छौ । यसका साथै डवडभन्न संघ
संस्थाहरुसँग समरवय गरेर वकालत, पैरबी तथा जनचेनाका काययक्रमहरु सञ्चालन गने गरेका

छौ । नेपाल सरकारको तफयबाट बडढ भरदा बडढ स्पीच थेरडपष्टहरु उत्पादन भयो भने सबै
डजल्लामा स्पीच थेरापीको सेवा पु¥याउन सडकने डथयो । सरकारले यसको लाडग केही नीडत
डनयमहरु बनाउन जरुरी छ ।

नेपालमा उनीहरूको स्ं या कवत छ भन्ने कुनै
आवधकाररक त्याङ्क पाइुँदनै । रावरिय
जनगणना २०६८ अनसु ार स्वर बोलाई
सभबन्धी समस्या भएका व्यविहरूको स्ं या
५८ हजार भएको पाइन्छ । यस्ता व्यविहरूको
बोलीमा सधु ार ल्याउनको लावग वस्पच थेरापी
१०१०

सेवा, परामिष सेवा, आधारभतू सामवू हक
अभ्यास, जनचेतनाका कायषिम ल्याउनु पने
देवखन्छ । स्वर बोलाई सभबन्धी अपाङ्गता
भएका व्यविहरूको बोलीमा सधु ार ल्याउनको
लावग प्रदान गररने वस्पच थेरापी सेवा
कािमाण्डौंको वीर अस्पताल, वत्रभवु न ववश्व
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स्वर बोलाई अपाङ्गता

ववद्यालय विक्षण अस्पताल महाराजगचज,
कािमाण्डौं मेवडकल कलेज, नेपाल मेवडकल
कलेज, वकष्ट अस्पतालमा उपलब्ध छ भने
कािमाण्डौं देवख बावहर धरान, ववराटनगर र
पोखरामा पवन उपलब्ध छ । यो सेवा सबै क्षेत्रमा
रहेका भकभके पन भएका अपाङ्गता भएका
व्यविहरूको पहुचुँ मा पग्ु न जरुरी छ । हाल
नेपालमा ७५ जना वाक तथा श्रवण वविेषज्ञ
मात्र रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले वाक तथा
श्रवण वविेषज्ञ उत्पादनको क्षेत्रमा काम गनषु

आवश्यक छ । नेपाल सरकारले यस ववषयमा
जनचेतना जगाउनु पने, वववभन्न सचचार
माध्यमहरूले प्रचार प्रसार गनष सहयोग गरे मा
स्वर बोलाई सभबन्धी अपाङ्गता भएका
व्यविहरूले पवन यो समाजमा सभमान जनक
रूपमा जीवन यापन गनष सक्षम हुन सक्ने छन् ।
त्यसैले उनीहरूको हक वहत र अवधकारको
लावग अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने वववभन्न
सघं सस्ं थाहरू र राज्यले पवन यस ववषयमा वछटो
भन्दा वछटो ध्यानाकषषण गनष जरुरी छ ।
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सफलताको कथा

दा

ङ वजल्लाको ववकट
गा.वव.स. काभ्रे २
को फाटामा वव. सं.
२०१६ सालमा
बाबु उदयलाल नेपाली र आमा वपमा
नेपालीको पवहलो सन्तानको रूपमा जवन्मनु
भएका सरु वीर नेपाली जवन्मएको ६ मवहना
पवछ आगोले पोलेर देब्रे हातको औुँलाहरू
गमु ाउन पयो । जसको कारण उहाुँ िारीररक
अपाङ्गता हुन पग्ु नु भयो । िारीररक
अपाङ्गता भएका व्यवि सरु वीर नेपाली
दवलत तथा अपाङ्गताकै कारण उहाुँले
जीवनमा धेरै सघं षष गनषु पयो । घर, गाउुँ र
समाजमा दवलत र अपाङ्गता हुनक
ु ो पीडा
सहनु पयो तर जवत सक
ु ै वतरस्कार सहनु परे
पवन उहाुँले आफ्नो संघषषलाई वनरन्तर अवघ
बढाउुँदै जानु भयो । मेहनती र संघषषिील
सरु वीरले कक्षा ५ सभमको ववद्यालय स्तरको
विक्षा वलनु भयो । त्यस पवछ घरको आवथषक
अवस्था कमजोर भएको कारण उहाुँले
ववद्यालय स्तरको अध्ययनलाई वनरन्तरता
वदन सक्नु भएन । त्यस पवछ उहाुँ रोजगारको
१२१२

लावग भारतको नयाुँ वदल्लीमा गएर मजदरु ी
गनष थाल्नु भयो । के ही समय पवछ दाङ
वजल्लाकै वखमादेवी नेपालीसुँग प्रेम वववाह
गरी रामपरु ३ पलासेमा आउनु भयो । उहाुँका
दईु छोरा, एक छोरी, श्रीमती र आफू सवहत
५ जना को जीवन यापन गनषमा धौ-धौ पनष
थाल्यो । के ही वषषको भारतको बसाई पवछ
उहाुँ नेपाल आएर िे लामा चाट बेच्ने ववचार
गनषु भयो तर चाट व्यवसाय गनषको लावग
उहाुँसुँग लगानी गने आवश्यक रकम वथएन ।
तर पवन उहाुँ रकम जोह गनषको लावग भौुँतारी
रहनु भएको वथयो । यसै िममा नेपाल
अपाङ्ग मानव अवधकार के न्रले “पविम
नेपालका अपाङ्गता भएका व्यविहरूको
गररबी वनवारण पररयोजना” (वजवपएएफ
पररयोजना) सचचालन गरे को जानकारी पाए
पवछ दाङ्ग वजल्लाको अपाङ्ग मानव
अवधकार एवं सरोकार मचच नेपालको
सभपकष मा जानु भयो र उि संस्थामा माफष त
“पविम नेपालका अपाङ्गता भएका
व्यविहरूको
गररबी
वनवारण
पररयोजना” (वजवपएएफ पररयोजना)
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अन्तगषत िे लाबाट चाट व्यवसाय गनषको
लावग रु ९ हजार रुपैयाुँ सहयोग प्राप्त भयो र
उि रकमबाट उहाुँले घोराही ११ को
भरतपरु मा िे लामा
चाट , पानी परु ी
बनाएर बेच्न थाल्नु
भयो
।
यो
व्यवसायबाट दैवनक
रूपमा १५ सय
देवख २ हजार
सभमको आभदानी
हुन थाल्यो । जसले
गदाष आय –आजषन
पवन हुन थाल्यो र
जीवन यापनमा
सहजता भयो ।
अवहले उहाुँले उि
चाट व्यवसायबाट
आभदानी भएको
रकमबाट के ही रकम
बचत पवन गने गनषु हुन्छ । यो पररयोजनाबाट
प्राप्त भएको सहयोगले आज उहाुँ मात्र नभएर
उहाुँको घर पररवारलाई पवन आय–आजषन
गरी आभदानी गनष सवजलो भएको छ । अवहले

उहाुँले आफू मात्र स्वरोजगार होइन एक
जनालाई रोजगारी पवन वदन सफल हुनु भएको
छ । उहाुँ पवन नेपाल अपाङ्ग मानव

अवधकार के न्र, वड.वड.वप. यक
ू े .एड र दाङ्ग
वजल्लाको अपाङ्ग मानव अवधकार एवं
सरोकार मचच नेपाललाई धेरै-धेरै धन्यवाद
वदनु हुन्छ ।

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

१३१३

संस्मरण

न

याुँ वषषको वबहानी अरू
बेला भन्दा उत्साह जनक
हुनु पछष यो हाम्रो मान्यता हो । यसैले हामी
जबरजस्ती उत्साही हुन्छौ । यस वषष २०७४
मा भने म वबहानै जबरजस्ती उत्साही हुनु परे न
म साुँवच्चकै अवघल्लो वदन देखी नै उत्साही
वथए । वबहान ४ बजे उिे फ्रेस भएर साढे चार
बजे गोमा पौडेल, नेपाल बोवसया संघको
अध्यक्षलाई फोन गरे र घर बाट वनवस्कए ।
आजै देखी नो हनष वथयो िावफक वनयम पालन
गरे र नै उनको घर पगु े स्कुटर थन्काएर हामी
दईु नवलपरासीको यात्रामा वनवस्कयौ । नयाुँ
वषषको पवहलो वदन लामो यात्राबाट सरुु गरयौुँ
। १० बज्नु अगाडी नै मवु ग्लन नारायणगढको
बाटो काट्ने र जाम बाट कट्ने हाम्रो उद्देश्य
वथयो । तर दभु ाषग्य राती सक्ु खा पवहरो गएर
बाटो मै अड्वकयौ । ९ बजे मवु ग्लन पगु ेका
हामी २ बजे रामनगर पगु ेर खाना खायौ ।
बाटोको धल
ू ो, गमी र वमनीबसको सानो
वसटले मलाई वषष भरीकै वचन्ता लावगरहेको
१४१४

वथयो, वषषको पवहलो वदन कष्ट भोगे वषषभरर नै
कष्ट भोगी रहन पने डरले । साुँझ ६ बजे
नवलपरासीको दलदले पग्ु दा गोमा दवाडी नेपाल बोवसया सघं की सदस्य हामीलाई पखेर
बस्नु भएको वथयो । उहाुँले भोवलको खेलको
परु ा तयारी गरे र बस्नभु एको रहेछ । दलदले
बजारको सहारा पाटी प्यालेसमा सबैका लावग
खेल भन्ने स्लोगनका साथ नव वषषको
उपलक्ष्यमा अवत अिि अपाङ्गता भएका
बालबावलकाहरूलाई बोवसया खेल खेलाएर
यो वषषको सरुु वात गदै वथयौ हामी ।
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नवलपरासी
वजल्लाको
देउचल
ु ी
नगरपावलकामा रहेका अवत अिि
अपाङ्गता भएका बालबावलका, सेरेवल
पल्सी (वसपी), स्पाईनावववफडा, स्पाइनल
कडष ईन्जरु ी आवद भएका २० जना
बालबावलकाहरूलाई खेल खेलाएर
जनचेतनाको सरुु वात गने उद्देश्य वथयो हाम्रो ।
२ गते वबहान उिे र हजरु आमा र आन्टीहरू
सुँगै भाइ-बवहनीलाई लक्ष्मीपरु पगु ेर सहारा
पाटी प्यालेसमा सबै तयारी रहेको वथयो ।
स्पोटष कोटष तयार गरे र खेल सरुु गरयौुँ ।
स्थानीय तहका राजनीवतक दलका
नेताहरूको उपवस्थवतमा प्रमख
ु अवतवथ
मवहला
बालबावलका
कायाषलय
नवलपरासीका अवधकृ त उवषरा लइु टुँ ेल
हुनहु ुन््यो । िवनवारको वदन अवसना र
पानीलाई वास्ता नगरी कररब ७५ वकलो
वमटर टाढा परासी वाट देउचल
ु ीमा उहाुँको
उपवस्थवत देखेर हामी मात्र होइन सबै खेलाडी
बालबावलका हौवसएका वथयौ । स्थानीय
स्तरका नेताहरूले अपाङ्गताको बारे मा र
खेलका बारे मा बझ्ु ने राम्रो अवस्था वमलेको,
अब गाुँउपावलका नगरपावलकामा बजेट
छुट्टाउुँदा बहस गनषु नपने जानकारी पाएको
बताउनु भयो । कायषिम सवकुँ दा ४:३०

भइसके को वथयो । यस कायषिमलाई सफल र
सहज बनाउन सागर लइु टुँ ेल भाइ र बोवसया
संघका सदस्य तथा अवभभावक गोमा
दवाडीको पणु ष रूपमा सहयोग रहयो ।
उहाुँहरूलाई वविेष धन्यवाद वदएर हामी साुँझ
८ बजेको बसमा कािमाडौं फवकष यौ । थोरै
खचष छोटो समयमा पवन महत्त्वपणू ष काम गनष
सवकन्छ भन्ने मैले यस पटक महससु गरे ।
बालबावलकाहरूको खि
ु ी र आमाको उत्साह
मेरा लावग वविेष रहयो । वषषको प्रारभभ
अपाङ्गता भाइ-बवहनी सुँगको खेलमा रमेर
गररयो । अव वषष भरर उनीहरू र उनीहरू
जस्तै बालबावलकाहरूलाई सबैको लवग खेल
भन्ने नारा झै ुँ साुँच्चै सबैलाई खेलाउन सकौं ।
िभु नयाुँ वषष ।

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

वहले ववश्वमा लगभग
६५ करोड मावनसहरू
कुनै न कुनै रूपमा
अपाङ्गताको जीवन
वबताइरहेका छन,् जनु ववश्वको कुल
जनसङ््याको झण्डै १० प्रवतित हो ।
अपाङ्गता भएका व्यविहरू मध्ये ८०
प्रवतित मावनस ववकासोन्मख
ु देिमा रहेका
छन् । वव. सं. २०६८ सालको जनगणना
अनसु ार नेपालमा १.९४ प्रवतित अथाषत्
झण्डै ६ लाख अपाङ्गता भएको त्याङ्क
देवखन्छ । त्यसमा पवन अपाङ्गता पररचय पत्र
प्राप्त गने अपाङ्गता भएका व्यविहरूको
स्ं या डेढ लाख रहेको पाइन्छ । रावरिय
जनगणनाको त्याङ्कले अवत अपाङ्गता
भएका व्यविहरूको सं्या न्यनू देखाए पवन
नेपालमा अपाङ्गताको सं्या वनकै िूलो छ ।
समाज र स्वयम् अपाङ्गता भएका व्यविले
आफ्नो अपाङ्गतालाई लक
ु ाएका कारण र
सामान्य अपाङ्गतालाई अपाङ्गताको वगषमा
गणना नगररएका कारण जनगणनामा कम
प्रवतित देवखएको हो । सन् २०११ मा ववश्व
स्वास््य संगिन (डब्लएु चओ) र ववश्व
१६१६

बैङ्कले संयि
ु रूपमा तयार गरे को
अपाङ्गता सभबन्धी प्रवतवेदनमा ववकासिील
मल
ु क
ु मा कुल जनसङ््याको १५ प्रवतित
नागररकहरू अपाङ्गताको विकार भएको
उल्लेख गररएको छ । उि प्रवतवेदनमा
नेपालमा अपाङ्गताको सं्या १० प्रवतित
आुँकलन गनष सवकन्छ ।
सामान्य मान्छे ले झै ुँ दे्न, बोल्न, वहुँड्न, काम
गनष, सन्ु न नसक्ने वा अरू कुनै अङ्गमा कुनै
कमजोरी देवखएको व्यविलाई अपाङ्गता
भएका व्यवि भवनन्छ । अपाङ्गता सभबन्धी
एक अध्ययन प्रवतवेदनले भनेको छ– सबै
मावनसले आफ्नो जीवनको लगभग १२
प्रवतित अववध कुनै न कुनै प्रकारको
अपाङ्गता भएर बाुँच्नु पदषछ । प्रायः वृि
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अवस्थामा पगु े पवछ मावनसको जीवन एक
प्रकारको अघोवषत अपाङ्गतामा नै वबत्दछ ।
तल
ु नात्मक रूपमा हेने हो भने गररब
मावनसहरूले बढी समय अपाङ्गताको जीवन
वबताउनु पदषछ । अवहले सभमको त्याङ्क
हेदाष ववश्वका सभपणू ष गररबहरू मध्ये लगभग
२० प्रवतित गररबहरू िरीरमा कुनै न कुनै
प्रकारको अपाङ्गता बोके र बाुँवचरहेका छन् ।
यसरी ववश्वको जनसङ््याको िूलो वहस्सा
बोके को अपाङ्गता भएका व्यविहरूले
समाजमा सभमान पवू षक जीवन यापन गनष भने
पाइरहेका छै नन् । नेपालको सन्दभषमा हेने हो
भने उनीहरूको विक्षा, स्वास््य, रोजगार र
सामावजक जीवनका अन्य गवतवववधहरूमा
पयाषप्त पहुचुँ छै न । अपाङ्गता भएका
व्यविहरू यो समाजका उपज नभएर वभन्न
समाजका उपज हुन् झै ुँ गरी हेवपएको व्यवहार
गने गररएको छ । उनीहरूका गाुँस, बास र
कपासका समस्यामा कसैको ध्यान गएको
छै न । अझै पवन हाम्रो समाजमा अपाङ्गता
भएका व्यविहरूलाई असभ्य भाषाको प्रयोग
गने र समाजको अवभिापका रूपमा हेने
गरे को पाइन्छ ।
आजको साङ्ग व्यवि भोवल अपाङ्गतामा
पररणत हुन सक्छ भन्ने कुरा ्याल नगरी

अपाङ्गता भनेको पवू ष जन्मको पापको
पररणाम हो भनी वचत्रण गने प्रचलन नेपालमा
खास गरी ग्रामीण स्तरमा अझै ववद्यमान छ ।
स्वयम् आफ्नै पररवारका सदस्यले पवन
आफ्नो पररवारमा कुनै सदस्यमा अपाङ्गता
छ भने त्यसलाई पररवारको वजभमेवार
सदस्यको रूपमा स्वीकार गरे को पाइुँदैन । घर
व्यवहारमा गररने कुनै पवन छलफल, व्यापार,
व्यवसाय आवदमा उसको सल्लाह वलइुँदनै ।
ववगतमा राज्यले पवन उनीहरूलाई दोस्रो
दजाषको नागररकको रूपमा व्यवहार गरे को
पाइन्छ । राज्य, समाज र पररवारका यस्ता
व्यवहारहरूले गदाष अपाङ्गता भएका
व्यविहरूको भावना र मयाषदामा िूलो चोट
पग्ु दछ । यी कुराहरूमा सधु ार ल्याउन राज्यका
साथै यस समाजका वजभमेवार नागररकहरूले
समेत ध्यान परु याउनु जरुरी छ । ववश्वभरर कै
अपाङ्गता भएका व्यविहरूको जीवनस्तर
सधु ानष र उनीहरूले सभमान पवू षक बाुँच्न पाउने
अवधकारको सवु नवित गनष वववभन्न रावरिय
तथा अन्तराषवरिय सवन्ध, ऐन, वनयम र
प्रावधानहरूको व्यवस्था पवन गररएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यविहरूको अवधकारको
संरक्षणका लावग संयि
ु रारि संघले
“अपाङ्गता भएका व्यविहरूको अवधकार
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सभबन्धी महासवन्ध, २००६ र यसको
इच्छाधीन आलेख समेत जारी गरे को छ । उि
महासवन्धले अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई
राज्यले भेदभाव गनषु हुदुँ नै भन्ने कुरा मात्र स्पष्ट
नपारी त्यस्ता व्यविहरूले समाजमा
वास्तववक समानता उपभोग गनष सक्ने उपयि
ु
वातावरण वसजषना गनषका लावग राज्यले चाल्नु
पने कदमहरूका बारे मा समेत उल्लेख गरे को
छ । महासवन्धले अपाङ्गता भएका
व्यविहरूको समानता, जीवन स्वतन्त्रता र
सरु क्षा, यातना वा िूर, अमानवीय वा
अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट
स्वतन्त्रता, िोषण, वहसं ा र दरु ाचारबाट मवु ि,
वहुँडडुल र रावरियताको स्वतन्त्रता, समदु ायमा
बसोबासको अवधकार, ववचार वा अवभव्यवि
स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, विक्षा,
स्वास््य, रोजगारी र उपयि
ु जीवन स्तरको
अवधकार, सामावजक तथा सांस्कृ वतक
जीवनमा सहभावगताको अवधकार जस्ता
कुराहरूको प्रत्याभवू त राज्यले गनषु पने कुरामा
जोड वदएको छ ।
नेपालले संयि
ु रारिसंघीय महासवन्ध जारी
हुनु पवू ष नै अपाङ्गता भएका व्यविहरूको
वहतको संरक्षण तथा सभविषन गने उद्देश्यले
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९
१८१८

जारी गररसके को छ । त्यस्तै नेपालको वतषमान
सवं वधान (२०७२) मा पवन अपाङ्गता भएका
व्यविहरूको लावग समता मल
ू क समाजको
वनमाषण, सामावजक सरु क्षा र न्यायमा ववपन्न र
अििलाई प्राथवमकता, काननु को प्रयोगमा
अपाङ्गता भएकाहरूलाई भेदभाव नगररने,
अपाङ्गता भएका व्यविको सरं क्षण, ववकास
र सिविकरणको लावग वविेष व्यवस्था गने,
वनःिल्ु क विक्षाको व्यवस्था, राज्यको
वनकायमा सहभावगता, सभमान पवू षक जीवन
यापन, सावषजवनक सेवा र यातायातमा छुट,
रावरिय सभामा सहभावगता, रावरिय समावेिी
आयोगको स्थापना, वनवाषचनमा उभमेदवारी,
सावषजवनक वनकायमा समावेिी करणका
माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यविहरूको
वनयवु ि लगायतका अपाङ्गता हकवहतसुँग
सभबवन्धत कुराहरू समाववष्ट छन् । यस्तै
अपाङ्गता सभबन्धी रावरिय नीवत तथा
कायषयोजना, अपाङ्गताको पररभाषा तथा
वगीकरण सभबन्धी वनदेविका र अपाङ्गता
पररचयपत्र ववतरण वनदेविका समेत बनाई
सरकारले लागू गरे को छ । राज्यले यी
सवं ैधावनक, काननु ी र नीवतगत व्यवस्थाहरू
गनषक
ु ा साथै व्यवहाररक रूपमा पवन
अपाङ्गता भएका व्यविहरूका लावग
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पररचयपत्र ववतरण, अपाङ्ग भिा ववतरण,
सरकारी विक्षण सस्ं थामा वनःिल्ु क विक्षा
तथा छात्रवृवि, वनजामती तथा विक्षक सेवामा
आरक्षण, वनःिल्ु क साधारण उपचार,
सावषजवनक सवारी साधनमा भाडामा
सहुवलयत लगायतका सेवामख
ु ी कामहरू पवन
गदै आएको छ । सरुु वातका दृवष्टले राज्यका
यी प्रयासलाई सराहनीय मान्नु पदषछ । तर
राज्यले गदै आएका यी कामहरू सराहनीय
भए पवन पयाषप्त चावहुँ छै नन् । वतषमान सन्दभषमा
सो ऐन असान्दवभषक भइसके कोले समय
सापेक्ष नयाुँ ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । यसका
लावग संसदमा ववचारावधन अपाङ्गता भएका
व्यविहरूको अवधकार सभबन्धी ववधेयक
तत्काल पाररत गनषु आवश्यक छ ।
अपाङ्गता भएका व्यविहरूको अवधकारको
सवु नितता गनष अपाङ्गता भएका
व्यविहरूको त्याङ्क एकीन गराउने,
उनीहरूका सबै अवधकारको सवु नवित गने,
वनजी तथा सरकारी वनकायहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यविहरूको सहज पहुचुँ पग्ु ने खालका
सरं चना वनमाषण गराउने, िारीररक अवस्था
सहु ाउुँदो तावलम र सीपको ववकास गराउने र
अपाङ्गता भएका व्यविहरूका सवालमा
नीवत वनमाषण गदाष एवम् समाज ववकासका

हरे क काममा अपाङ्गता भएका
व्यविहरूलाई सहभागी गराउने कामहरू गनषु
पने देवखन्छ । अपाङ्गता भएका व्यविहरूको
जीवन स्तरलाई सहज बनाउन र उनीहरूको
क्षमता अवभवृवि गनष सेतो छडी, ब्रेल वकताब,
कभप्यटु र सफ्टवेयर, वैिाखी लगायतका
अपाङ्गता अनसु ारको सहायक सामग्री
अपाङ्गता भएका सबै व्यविलाई उपलब्ध
गराउनु पदषछ । त्यसै गरी सरकारले ववतरण गदै
आएको सामावजक सरु क्षा भिा पयाषप्त
नभएको हुदुँ ा यस ववषयमा पवन सरोकारवाला
वनकायले वविेष ध्यान वदनु पने देवखन्छ । यस
वषषको अपाङ्गता वदवसको नारा वदगो
ववकास लक्ष्य तफष लवक्षत भएकाले पवन ती
लक्ष्यहरू हावसल गनषका लावग अपाङ्गता
भएका व्यविहरूको हरे क क्षेत्रमा पहुचुँ को
सवाल नै पवहलो प्राथवमकता हो । वदगो
ववकासका १७ लक्ष्य हावसल गने कुरामा
अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई पवन
सहभागी गराउने र वदगो ववकासको
माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यविहरूको
जीवन स्तर सधु ाने काम गनष सके नै यस
वषषको अपाङ्गता वदवसको नाराको
सान्दवभषकता रहन्छ ।
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मा

वनस सबै भन्दा
असन्तष्टु प्राणी
हो । यही
असन्तवु ष्टले
मावनसलाई ववकवसत बनाएको छ र यही
असन्तवु ष्टले मावनसलाई दःु खी पवन बनाउने
गछष । सबै मावनसको एउटै लक्ष्य हुन्छ, सख
ु
तर सबै मावनसले सख
ु पाइरहेका हुदुँ ैनन् ।
प्रिस्त धन सभपवि, विक्षा, सिा, मानप्रवतष्ठा
भए पवन मावनस सख
ु ी भएको पाइुँदनै । एउटा
सभपन्न पररवारको छोरालाई, बाबल
ु े नयाुँ कार
वकवनवदुँदा ऊ जवत खि
ु ी हुन्छ त्यो भन्दा बढी
खि
ु ी एउटा गररब बाबक
ु ो छोरा हुन्छ जसलाई
उसका बाबल
ु े परु ानो साइकल वकवनवदन्छन् ।
सख
ु , हाुँसो, खि
ु ी भनेको भौवतक वस्तु होइन
। त्यसैले धन, सभपवि आवदले यी कुराहरु
प्राप्त गनष सवकुँ दैन । सधै ुँ सख
ु ी भएर बाुँच्नु पवन
एउटा कला हो । त्यो व्यविमात्र जीवनमा
सख
ु ी हुन्छ, जसमा मनोवैज्ञावनक तररकाले
बाुँच्ने कला हुन्छ । मनोववज्ञानको भाषामा
भन्दा सख
ु , दःु ख, हाुँसो, रोदन आवद सवं ेग
२०२०

हुन् । यी कुरालाई मावनसले अनभु वू त गनषमात्र
सक्छ । सख
ु को पवन अनभु वू त मात्र गनष
सवकन्छ । सख
ु को अनभु वू तगनष सक्ने मान्छे
मात्र जीवनमा सख
ु ी हुन्छन् । वातावरणका
कुराले उिेवजत गरे पवछ मावनसमा यस्ता
सवं ेगहरु आउुँ छन् । सवं ेगहरुलाई वनयन्त्रणमा
रा्न सके मा मात्र मावनस सख
ु ी हुन्छ ।
भगवान् गौतम बि
ु लाई समेत एक पटक
यस्ता संवेगहरुले व्याकुल बनायो । बृि–
बृिा, रोगी, मरे का मान्छे हरु देखेर उनी दःु खी
भए । मावनस कसरी सख
ु ी हुनसक्छ भन्ने
कुराको खोजी गनष एक वदन उनी घर छाडेर
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जंङ्गल पसे ।
उनी एकान्तमा बसेर तपस्या गनष थाले । उनी
भोक भोकै तपस्या गथे । उनले धेरै वषष सभम
यसरी नै तपस्या गदै गए । उनी ज्यादै कमजोर
हुदुँ ै गए तर के ही भेटेनन् । भोक पवन एउटा
संवेग हो । भोकको संवेगलाई वनयन्त्रण गनष
गाह्रो पछष । यस सवं ेगले गौतम बि
ु लाई पवन
सताइरह्यो । उनले कवतगदाष पवन सख
ु को
अनभु वू तगनष सके नन् । उनले भोकै बसेर
तपस्यागनषु बेकार रहेछ भन्ने थाहा पाएपवछ
खानाखान थाले । तपस्या गने िममा गौतम
बि
ु ले सबै वकवसमका संवेगहरुलाई वनयन्त्रण
गनष वसके । उसलाई सख
ु को अनभु वू त हुन
थाल्यो । त्यही नै उनको ज्ञान प्राप्ती वथयो
।गौतम बि
ु ले सधै ुँ साुँचो बोल्न,ु चोरी नगनष,ु
लोभी नहुन,ु सबै प्राणीमावथ दया गनष,ु िि
ु
आचरण रा्न,ु सानो भनेर हेला नगनष,ु
िूलाको आज्ञा पालन गनषु जस्ता उपदेि वदुँदै
यी कुराको पालन गरे मा मावनस सख
ु ी हुन्छ
भनेका छन् । संवेगलाई वनयन्त्रण गनष नसक्दा
नै मावनसले चोरी गछष , झिु ो बोल्छ, मावनसको
हत्या गनष समेत सक्छ । त्यसैले चोरी नगनष,ु
झटु ो नबोल्न,ु लोभी नहुन,ु प्राणीको हत्या

नगनषु भनेको पवन सवं ेगलाई वनयन्त्रण गनषु हो ।
बि
ु ले वदएका उपदेिहरुको आिय पवन यही
हो ।
वववभन्न कुराले मावनसलाई उिेवजत बनाउनु
स्वभावव कै हो । तर सानो वतनो कुरामा पवन
ज्यादै उिेवजत हुनु तथा संवेगहरुलाई
वनयवन्त्रत र व्यववस्थत गनष नसक्नु चावहुँ
कमजोरी हो । संवेगहरुलाई वनयन्त्रण गनष
नसक्ने, क्षणमै रुने, क्षणमै हाुँस्ने व्यवि
कवहल्यै सख
ु ी हुन सक्दैन । संवेगलाई
वनयन्त्रण गनष सक्ने व्यविलाई मात्र पररपक्व
भवनन्छ । पररपक्व मावनस मात्र सख
ु ी हुन्छन् ।
सख
ु मा नपावतने, दःु खमा नआविने
पररपक्वव्यविलाई सबैले मान्छन् र यस्तै
व्यविको मात्र सबैले साथ चाहन्छन् ।
सवं ेगलाई तनयन्द्त्रण गने िथा सख
ु ी रहने
व्यवहाररक उपायहरु :
प्राप्त गनष सवकने कुराको मात्र चाहना रा्नहु ोस्
।

प्राप्तगनष नसवकने वस्तुको चाहनाले सधै ुँ
सताई रहन्छ ।
यस्तो चाहना व्यविको अचेतन मनमा गएर
बसेको हुन्छ ।
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यथाथािालाई बझ्ु नु होस् :
आफन्त मदाष जो कोही रुन्छ यो स्वभाववक छ
तर जन्मे पवछ सबैले मनषपु छष भन्ने सत्यलाई
मनन नगरी आफन्तको ववयोगमा सधै ुँ वववछप्त
भएर वहुँड्नु भने हुदुँ नै ।
व्यवहाररक बन्द्ने कोतशश गनाहु ोस् :
दःु ख सख
ु भोगेको व्यवहाररक मान्छे हतपत
ववचवलत हुदुँ ैन ।
उसमा संवेगलाई वनयन्त्रण गने बानी परे को
हुन्छ ।
त्याग गने बानी बसाल्नु होस्
प्राप्त मात्र हैन मावनसले त्याग गनष पवन
वसक्नपु दषछ । त्याग गने बानी भएको व्यविले
असफलता, ववछोड, हानी–नोक्सानी जस्ता
कुरामा पवन वचिबझु ाउन सक्छ ।
अरु मावथ िूलो आिा नरा्नु होस्
अरुमावथ भर पने, आिि व्यवि कवहल्यै
सख
ु ी हुन सक्दैन ।

िारीररक स्वास््यमा ध्यान वदनहु ोस्
योग, ध्यानले मावनसलाई संयवमत हुन मद्दत
प¥ु याउनेछ ।
संवेगलाई समायोजन गना तसक्नु होस् ।
२२२२

सधै सवं ेगलाई दवाउनै पछष भन्ने छै न । कसरी
यसलाई व्यवस्थापनगने भन्ने कुरा महत्वपणू ष
हो ररस उिे पवछ प्रवतकार गने वा ररसलाई
िान्तहुन वदने भन्ने कुराको वछनोफानो
वववेकको प्रयोग गरी गनषपु छष । ववचार पवन
एक वकवसमको सवं ेग हो । ववचारले पवन
मावनसलाई दःु ख वदन्छ । ववचारहरुलाई पवन
वनयन्त्रण गनषपु छष ।
समस्याको समािान खोज्नहु ोस्

समस्याले मावनसलाई दःु खवदने हुदुँ ा बेलैमा
यसको हल गनषपरट्ट लाग्नपु छष । वनरास। मनमा
आउन नवदनहु ोस् । सधै ुँ आिावादी बन्नहु ोस् ।
आधारभतू आवश्यकता (भोक, प्यास, यौन)
तथा अन्य अवत आवियक वस्तक
ु ो पवू तष
बेलैमा गनषहु ोस् ।
नकारात्मकिाको उपयोग गनाुहोस्
आफूलाई मन नपने नकारात्मक कुरामा समेत
सकारात्मकताको खोजी गनषु पछष । डर, वचन्ता
जस्ता नकारात्मक सयं ोगहरुको पवन सही
उपयोग गनष सक्नपु छष । यी र यस्ता कुरालाई
व्यवहारमा लागू गनष सके को खण्डमा सबैको
जीवन सख
ु मय हुनेछ ।
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काठमाण्िौंमा पाूँचौं पारा पौिी प्रतियोतगिा
१९ वैशाि २०७४, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं

मेरुदण्ि पक्षघात िेलकुद संघको आयोजना र
युवा तथा िेलकुद मरत्रालय तथा नेपाल पारा
ओलडम्पक कडमटीको सहयोगमा काठमाण्िौंमा
पाँचौं पारा पौिी प्रडतयोडगता सम्पन्न भएको छ ।
सो पौिी प्रडतयोडगताको उद्घाटन युवा तथा
िेलकुद

मरत्रालयका

सडचव

महेि

प्रसाद

दाहालले पानसमा डदप प्रज्वलन गरी गनुय भयो
। त्यसै क्रममा मेरुदण्ि पक्षघात अपाङ्गता
भएकी

मडहला

तथा

िेलािी

अनु

राईले

सरोकारवाला

डनकायले

अपाङ्गता

व्यडनतहरूको

िेलकुदको

डवकासको

भएका
लाडग

डवडभन्न काययक्रम ल्याउनु पने बताउनु भयो ।
सोही क्रममा राष्िपडत कायालयकी प्रडतडनडध
काडरत चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको
िेलकुदलाई डनररतरता डदनको लाडग आफ्नो

तफयबाट सनदो पहल गने बताउनु भयो । उनत
काययक्रममा
िेलकुद

प्रमुि

अडतडथ

मरत्रालयका

सडचव

एवं

युवा

महेि

तथा
प्रसाद

दाहालले आगामी वर्यको राडष्िय िेलको लाडग

मेरुदण्ि पक्षघात िेलकुद संघको आयोजनामा काठमाण्िौंमा सम्पन्न भएको पाँचौं पारा पौिी प्रडतयोडगता काययक्रमका सहभागीहरू ।
तडस्वर : िडमयला डवश्वकमा

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

२३२३

समाचार विविध

अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको सहभाडगताको

सागर लामा, ह्वीलडचएर प्रयोगकता तफय अकल

लाडग सनदो पहल गने बताउनु भयो । त्यसै

बहादुर तामाङ, इम्पुटी तफय भीमबहादुर कुमाल,

गरी मेरुदण्ि पक्षघात िेलकुद संघकी अध्यक्ष

ह्वीलडचएर प्रयोगकता मडहला तफय अनु राईले

गायत्री

तथा

प्रथम स्थान प्राप्त गनुय भएको डथयो भने इम्पुटी

भएका

तफय रमेि ित्री, दृडष्टडवडहन तफय सागर डवष्ट

लाडग

र ह्वीलडचएर प्रयोगकता तफय दीपक तामाङ र

दाहालले

िेलकुद

नेपाल

सरकार

मरत्रालयले

व्यडनतहरूको

युवा

अपाङ्गता

िेलकुदको

डवकासको

छुट्टै बजेट डवडनयोजन गनुय पने बताउनु भयो ।

जेडनिा कठायत

सो

भएका

डथयो । त्यसै गरी ह्वीलडचएर प्रयोगकता तफय

अपाङ्गता िेलािीहरूलाई काययक्रमका प्रमुि

डवराज भट्ट, ह्वीलडचएर प्रयोगकता मडहला तफय

अडतडथ एवं युवा तथा िेलकुद मरत्रालयका

डनमयला

सडचव महेि प्रसाद दाहालले प्रमाण पत्र र

लयलमगरले तेस्रो स्थान प्राप्त गनुय भएको डथयो

मेिल प्रदान गनुय भएको डथयो । सो पौिी

। सो प्रडतयोडगतामा प्रथम हुने िेलािीहरूलाई

प्रडतयोडगतामा

नगद रु २ हजार पडन प्रदान गडरएको डथयो

पौिी

प्रडतयोडगतामा

मेरुदण्ि

सहभागी

पक्षघात,

िारीडरक

दोस्रो स्थान प्राप्त गनुय भएको

काकी,

अपाङ्गता तथा दृडष्टडवडहन मडहला र पुरुर्

भने

उनत

गरी ३० जना िेलािीहरूको सहभाडगता रहेको

संस्थाका

डथयो । उनत प्रडतयोडगतामा दृडष्टडवडहन तफय

भएको डथयो ।

इम्पुटी

काययक्रमको

महासडचव

तफय

जंग

सञ्चालन

ऋडर्राम

बहादुर

आयोजक

ढकालले

गनुय

सामातजक सरु क्षा िथा सहयोगी सम्बन्द्िी एक तदने कायाशाला गोष्ठी
१९ वैशाि २०७४, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं ।

बौडद्धक

अपाङ्गताका

अडभभावक

महासंघ

नेपालको आयोजना तथा माई राइट र एफ. यू.
वी. स्वीिेनको सहयोगमा बौडद्धक अपाङ्गता
भएका व्यडनतहरूको लाडग सामाडजक सुरक्षा
तथा सहयोगी सम्बरधी एक डदने काययिाला
गोष्ठी

काठमाण्िौंमा

काययक्रममा

सम्पन्न

आयोजक

भयो

संस्थाका

।

सो

अध्यक्ष

मुकुरदहरी दाहालले बौडद्धक अपाङ्गता भएका
व्यडनतहरूको
जानकारी
बौडद्धक

अवस्था

डदनु

भयो

अपाङ्गता

सहयोगीको

र
।

चुनौतीको
यसै

भएका

आवश्यक

हुने

क्रममा

बारेमा
उहाँले

व्यडनतहरूलाई
र

यसका

लाडग

सरोकारवाला डनकायले पहल गनुय पने कुरामा
२४२४

पडन जोि डदनु भयो । त्यसैगरी नेपाल सरकार

मडहला

बालबाडलका

तथा

समाज

कल्याण

मरत्रालयका अपाङ्ग अडधकार प्रवद्धयन िािाका
िािा अडधकृत डनमराज भट्टराईले नेपालमा
अपाङ्गता

भएका

उनीहरूको

लाडग

व्यडनतहरूको
नेपाल

अवस्था

सरकार

र

मडहला

बालबाडलका तथा समाज कल्याण मरत्रालयले
सञ्चालन गरेका काययक्रमको बारेमा जानकारी
गराउनु भयो । यसका साथै उहाँले नेपालको
संडवधान

२०७२

मा

समावेि

गरेका

अपाङ्गताको सवालको बारेमा पडन प्रस्ट पानुय
भएको डथयो । सो काययक्रममा एफ. यू. वी.
स्वीिेनबाट आउनु भएका प्रडतडनडधहरूले पडन
स्वीिेनमा

बौडद्धक
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अपाङ्गता

भएका

समाचार विविध

बौडद्धक अपाङ्गताका अडभभावक महासंघ नेपालको आयोजनामा काठमाण्िौंमा सम्पन्न बौडद्धक अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको
लाडग सामाडजक सुरक्षा तथा सहयोगी सम्बरधी एक डदने काययिाला गोष्ठीको एक झलक ।

व्यडनतहरूको अवस्थाको बारेमा काययपत्र प्रस्तुत

राज्यले

गनुयको साथै त्यहाँको आडथयक अवस्थाको बारेमा

ल्याउनु पने बताउनु भयो । पाटन डस.डव.आर.

पडन जानकारी गराउनु भयो । साथै डवडभन्न

की डिडक्षका सृजना के.सी. ले प्रत्येक स्थानीय

डजल्लाबाट आउनु भएका बौडद्धक अपाङ्गताका

डनकायहरूमा

अडभभावकहरूले

भएमा

बौडद्धक

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतहरूको अवस्था हेरेर उनीहरूको लाडग

सहयोगी

तडस्वर : िडमयला डवश्वकमा

उपलब्ध

अपाङ्गता

अपाङ्गता

गराउने

काययक्रम

िेनसको

भएका

व्यवस्था

व्यडनतहरूको

सवालहरू समावेि हुन सनने बताउनु भयो ।

न्द्यायमा पहुच
ूँ सम्बन्द्िी छलफल
२४ वैशाि २०७४, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं ।

इनेवलमेरट नेपालको आयोजनामा अपाङ्गता
भएका

व्यडनतहरूको

महासडरधको

धारा

१३

अडधकार

सम्बरधी

मा

रयायमा

भएको

पहुँचको डवर्यमा डवश्लेर्ण र कायारवयनका
डवर्यमा एक छलफल काययक्रम काठमाण्िौंमा

सम्पन्न

भयो

अनुसरधानकता
डजल्लाहरूमा

।

सो

छलफलका

क्रममा

डकरण

वाग्लेले

डवडभन्न

कुन-कुन

प्रकारका

अपाङ्गता

भएका व्यडनतहरूको रयायमा पहुँच पुगेको छ
भन्ने

डवर्यमा

आफ्नो

संस्थाले

गरेको

अनुसरधानको डवर्यमा काययपत्र प्रस्तुत गनुय भयो
। त्यसै क्रममा उहाँले आगामी डदनमा कुन-कुन

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

२५२५
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क्षेत्रमा

गएर

के-कस्ता

प्रकारका

अपाङ्गता

व्यडनतहरूको

रयायको

कुरालाई

प्रभावकारी

भएका व्यडनतहरूको डवर्यमा अनुसरधान गने

रूपमा अगाडि बढाउँदै उनत काययको लाडग

हो भन्ने डवर्यमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने

आफ्नो तफयबाट सनदो सहयोग गने बताउनु

डवडभन्न संघ संस्थाहरूले सल्लाह सुझाव डदनु

भयो । उनत छलफल काययक्रममा इनाबलमेरट

पने र यो अनुसरधान काययक्रमलाई डनररतरता

नेपालका उपाध्यक्ष के.पी. ढकालले यो संस्थाले

डदने

मडहला

गरेको अनुसरधानले डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता

रयाय

भएका व्यडनतहरूलाई सहयोग गने र आगामी

बताउनु

भयो

डवभागकी

अडधकृत

सम्बरधी

अनुगमन

।

त्यसै

डनरा

गदा

गरी

अडधकारीले

सबै

प्रकारका

डदनमा

पडन

यो

काययलाई

डनररतरता

डदने

अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूलाई समावेि गरेर

बताउनु भयो । उनत छलफलमा रहनु भएका

गनुय पने, सावयजडनक स्थलहरू अपाङ्गता मैत्री

सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको

हुनु पने, नीडत डनयमहरूमा अपाङ्गता भएका

रयाय सम्बरधी पहुँच पुरयाउनको लाडग सबै

व्यडनतहरूका सवालहरूलाई समावेि गनुय पने

एकजुट

कुरामा जोि डदनु भयो । त्यसै क्रममा बौडद्धक

सरोकारवाला डनकायहरूले पडन डविेर् चासो

अपाङ्गताका

डदनु पने बताएका डथए ।

अडभभावक

महासंघ

नेपालका

हुनु

पने

अध्यक्ष मुकुरदहरी दाहालले अपाङ्गता भएका

२६२६
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र

यस

डवर्यमा

डवडभन्न

समाचार विविध

अपाङ्गिा भएकी मतहला गाउूँपातलकाको उपाध्यक्षमा तनवाातचि
५ जेठ २०७४ , प्रकाश पन्थ, तिहँ

अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूलाई आफैमा कुनै
पडन कडठनाइ हुँदैन बरु सामाडजक दृडष्टकोण
र

मानव

डनडमयत

भौडतक

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतका

जीवनयापन
अवसरका

र

सामाडजक

बाधकहरू

संरचनाहरू
लाडग

तथा

हुन

नै

दैडनक

राजनैडतक

पुग्छन्

।

यस्तै

चुनौतीहरू पार गदै तनहुँ डजल्लाकी िारीडरक

रयौपानेलाई १ मतको अरतरले डजत्नु भएकी
डबमला थापाले २,८६० मत प्राप्त गनुय भएको
डथयो । १३ वर्यको उमेरमा भीरबाट लिेर
िारीडरक रूपमा अपाङ्गता हुनु भएकी डबमला

थापा पढाई लेिाइमा जेहनदार हुनु हुर्यो भने
उहाँले

तनहुँ

मनकामना

डजल्लाको

बोडियङ्ग

दमौलीको

स्ूलबाट

भएकी

काँग्रेसको

तफयबाट

मडहला
तनहुँ

डजल्ला

गाउँपाडलकाको

उपाध्यक्षमा

भएको

नेकपा.

छ

।

डबमला

तडस्वर : प्रकाि परथ ।

थापा
देवघाट

डनवाडचत

एमालेकी

एस.एल.सी.

उत्तीणय गरी आडदकडव भानुभनत नयाम्पसबाट

काँग्रेसको तफयबाट तनहुँ डजल्ला देवघाट गाउँपाडलकाको उपाध्यक्षमा डनवाडचत हुनु भएकी अपाङ्गता भएकी मडहला डबमला थापा (बीचमा) ।

अपाङ्गता

रयू

हुनु

उच्च माध्यडमक तह र स्नातक तह सम्मको
अध्ययन गनुय भएको छ ।

साडवत्री

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

२७२७
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ह्वीलतचएर बास्के टबल प्रतियोतगिाको दोस्रो सस्ं करणको ियारी सम्बन्द्िमा पत्रकार सम्मेलन
९ जेष्ठ २०७४, नहमाल अयााल, काठमाडौं ।
इरगेज

नामक

वर्यबाट

नेपालमा

ह्वीलडचएर
पुरा

दोस्रो
भएको

गदै

डलग(रडनङ्ग
संस्करणको

भन्ने

गत

प्रडतडनडध अब्दुल्लाह टुसरकेस र सडबन डपकािय

आएको

प्रमुि अडतडथका रूपमा उपडस्थडत रहेको डथयो

डिल्ि)

। त्यसैगरी सबै सहभागी डटमका नयाप्टेन र

सम्पूणय

एकजना

आयोजनामा

आयोजना

बास्केटबल

प्रडतयोडगताको
तयारी

संस्थाको

कुराको

एयरलाइरस र स्वीस एम्बेसी अफ नेपालका

जानकारी

प्रडतडनडध

िेलािीहरुको

पडन

उपडस्थडत रहेको डथयो । सो पत्रकार सम्मेलन

डदनको लाडग काठमािौंमा पत्रकार सम्मेलन

काययक्रममा

गडरएको छ । सो पत्रकार सम्मेलनमा ह्वीलडचएर

स्वागत गनुय भएको डथयो भने

बास्केटबलका

डनदेिक कल्पना गुरुङ्गले इरगेज संस्था र

मुख्य

प्रायोजक

टडकयस

इरगेजका

संस्थापक

डसमोले

इरगेजकै प्रबरध

इरगेज नामक संस्थाले आयोजनामा गदै आएको ह्वीलडचयर बास्केटबल डलग (रडनङ्ग डिल्ि) प्रडतयोडगताको दोस्रो संस्करणको तयारी सम्बरधमा
काठमािौंमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनको एक झलक । तडस्वर : डहमाल अयाल ।
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यसको

उद्देश्यहरूको

बारेमा

गराउनु भएको डथयो ।
टडकयस

एयरलाइरसका

टुसरकेसले

जानकारी

प्रडतयोडगतामा डवजयी हुने पुरुर् डटमले क्रमिः

मरतव्यको क्रममा

बीस, सोह्र र दि हजार पाउने छन् भने

प्रडतडनडध

ह्वीलडचएर

अब्दुल्लाह

बास्केटबलको

लाडग

मडहला डटम तफय डवजयी हुनेले सोह्र, बाह्र र
आठ

हजार

नगद

पुरस्कार

पाउने

उनत

आफ्नो एयरलाइरसको तफयबाट सनदो सहयोग

पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको डथयो । त्यसै

गने बताउनु भयो भने स्वीस एमबेसी आफ

गरी

नेपालका प्रडतडनडध सडबन डपकाियले पडन इरगेज

क्रमिः ५ हजार र ३५ सय नगद पुरस्कार

नेपालले गदै आएको काम प्रडत हाडदयक आभार

पाउने कुरा पडन बताइएको डथयो । यो िेलमा

प्रकट गदै

नेपाल

ह्वीलडचएर बास्केटबल प्रडतयोडगताले

उत्कृष्ट

आमी

िेलािी

नलब

र

सवाडधक

जावलािेल,

स्कोरले

ह्वीलडचएर

अपाङ्गता भएका व्यडनतहरू प्रडत सकारात्मक

िेलकुद नलब (मडहला र पुरुर्), ह्वीलडचएर

सरदेि फैलने बताउनु भयो ।

िेलकुद संघ (मडहला र पुरुर्),

काययक्रम

दृडष्टडवडहन

डक्रकेट

त्यसै गरी
संघ

नेपालका

फाउण्िेिन (मडहला र पुरुर्),

बीआईए

नेपाल स्पाइनल

अध्यक्ष पवन डघडमरेले टडकयस एयरलाइरसका

किय इरजुरी िेलकुद संघ (मडहला र पुरुर्),

प्रडतडनडधसँग

स्पाइनल इरजुरी कियका डटम सहभागी हुने छन्

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतहरूले

कुनै िेलकुदका काययक्रममा सहभागी हुँदा अरय

।

देि जानु परेमा सनदो सहयोग गनय अनुरोध
गनुय

भयो

।

यस

ह्वीलडचएर

बास्केटबल

नेिृत्व तवकास र वकालि िातलम
११ जेठ २०७४ शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं

नेपाल

अपाङ्ग

मडहला

संघको

आयोजनामा

अपाङ्गता भएका मडहलाहरूका लाडग ३ डदने
नेतृत्व डवकास र वकालत ताडलम काठमाण्िौंमा
सम्पन्न भएको छ । सो ताडलममा नेतृत्व डवकास
भनेको के हो, नेतृत्वका गुणहरू, अपाङ्गता
भएका
महासडरध,

व्यडनतहरूको
डदगो

अडधकार

डवकासका

सम्बरधी

लक्ष्य,

संघ

र

संगठनको महत्त्वको बारेमा जानकारी डदएको
डथयो । उनत ताडलममा काठमाण्िौं, भनतपुर,
लडलतपुर,

दोलिा,

रामेछाप

लगायतका

डजल्लाका ३० जना डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता
भएका मडहलाहरूको सहभाडगता रहेको डथयो ।

ताडलममा

सहभागी

भएका

अपाङ्गता

मडहलाहरूले यो ताडलम ज्यादै उपयोगी रहेको
र आगामी डदनमा पडन यस्ता ताडलमलाई िहर
केडरित मात्र नभएर गाउँ स्तरमा पडन पुयाउनु
पने कुरामा जोि डदएका डथए । सो ३ डदने
नेतृत्व डवकास र वकालत ताडलममा नेपाल
अपाङ्ग मडहला संघकी अध्यक्ष डनमयला डधताल,
महासडचव डमना
तथा

समाज

अडधकार

पौिेल

कल्याण

प्रवधयन

मडहला बालबाडलका
मरत्रालय

िािाका

िािा

अपाङ्गता
अडधकृत

डनमराज भट्टराई र राडष्िय अपाङ्ग महासंघ
नेपालकी उपाध्यक्ष डटका दाहालले सहजीकरण
गनुय भएको डथयो ।
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समावेशी तशक्षा सम्बन्द्िी अन्द्िरतिया कायािम
१३ जेठ २०७४ दोलिा, देवकला पराजुली

डसपाि

नेपालको

आयोजना

तथा

प्लान

नेपालको सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यडनत
तथा

दडलत

समुदायका

लाडग

नीडत

तथा

काययक्रम सम्बरधी २ डदने काययिाला काययक्रम
दोलिाको

चडरकोटमा

सम्पन्न

भयो

।

सो

काययक्रममा दोलिा डजल्लाका अपाङ्ग मानव
अडधकारकमी
अपाङ्गता

रमेि
भएका

लामाले

यो

व्यडनत

तथा

काययक्रम
दडलत

व्यडनतहरूको डिक्षाको लाडग ज्यादै उपयोगी

हुने

बताउँदै

डनकायले

आगामी

डदनमा

सरोकारवाला

उनीहरूको

प्रत्यक्ष

सहभाडगतामा

यस्ता काययक्रम गनुय पने बताउनु भयो । त्यसै
गरी डसपाि नेपालका अध्यक्ष नवराज रयौपानेले
दडलत र अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको लाडग
सकारात्मक

सरदेि

डदने

िालका

काययक्रम

सञ्चालन गरेको र आगामी डदनमा पडन यस्ता
काययक्रमलाई डनररतरता डदने बताउनु भयो ।
सोही

काययक्रममा

प्रडतडनडध

रडमला

दडलत
डवकले

मडहला
यस्ता

डनररतर

संघकी

काययक्रमहरू

रूपमा

डजल्लाहरूमा

डवडभन्न

गनुय

बताउँदै नेपालको

पने

संडवधान

२०७२ मा उल्लेि गडरएका
अपाङ्गता भएका व्यडनतहरू
तथा

दडलतका

सवालहरूलाई

गनयको

कायारवयन

लाडग

डनकायहरूले

सबै

डविेर्

जोि

डदनु पने कुरामा जोि डदनु
भयो

भने

संस्थाका
बहादुर
तथा

गैर

सरकारी

सडचव
के.सी.

ले

सरकारी

संस्थाहरूले

डदल
डनजी
संघ

अपाङ्गता

भएका व्यडनतहरूको आडथयक
उपाजयनको लाडग पडन काम
गनयको लाडग सहयोग गनुय
पने बताउनु भयो ।
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सो दुई डदने काययिाला काययक्रममा डजल्ला

सुवेदीले सहजीकरण गनुय भएको डथयो ।

डिक्षा

क्रममा

कायालय

दोलिाका

िािा

अडधकृत

उहाँले

अपाङ्गता

अजुयन काकीले सबै सामुदाडयक डवद्यालयहरू

अडधकार,

नेपालको

अपाङ्गता मैत्री बनाउनको लाडग पहल गरेको,

अपाङ्गता

तथा

अडधकार,

संडवधान

दडलत

यसै
दडलत

२०७२

व्यडनतहरूको

मा
लाडग

डसपाि नेपालको आयोजनामा दोलिाको चडरकोटमा सम्पन्न अपाङ्गता भएका व्यडनत तथा दडलत समुदायका लाडग नीडत तथा काययक्रम सम्बरधी २
डदने काययिाला काययक्रमको एक झलक ।

तडस्वर : देवकला परराजुली ।

भूकम्प पश्चात् पुन डनमाणको क्रममा पडन सबै

उल्लेि गरेका व्यवस्थाहरूको बारेमा काययपत्र

भौडतक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बन्नु पने

पडन प्रस्तुत गनुय भएको डथयो । सो दुई डदने

भनी

गरेको

काययक्रममा सहभागी व्यडनतहरूले यो काययक्रम

बताउनु भयो । उनत दुई डदने अपाङ्गता

ज्यादै प्रभावकारी रहेको र आगामी डदनहरूमा

भएका व्यडनत तथा दडलत समुदायका लाडग

पडन

नीडत तथा काययक्रम सम्बरधी काययक्रममा राडष्िय

यस्तो

अपाङ्ग

बताउनु भएको डथयो ।

सम्बडरधत

महासंघ

डनकायलाई

नेपालका

पहल

अध्यक्ष

सुदियन

नेपालका
जानकारी

डवडभन्न
मूलक

डवकट

डजल्लाहरूमा

काययक्रम

गनुय

पने

एक तदने कायाशाला गोष्ठी
१७ जेठ २०७४, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं

बौडद्धक अपाङ्गताका अडभभावकको महासंघ
नेपालको आयोजना तथा एन. एफ. यू. नवेको
सहयोगमा

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतहरूको

अडधकार सम्बरधी महासडरध पुनताडजकरण र

सामारय डटप्पणीहरू अडन एस. डि. डज. सँगको
सम्बरध

डवर्यमा

काठमाण्िौंमा

एक

डदने

काययिाला गोष्ठी काययक्रम सम्पन्न भयो । सो
काययिाला गोष्ठीमा राडष्िय अपाङ्ग महासंघ
नेपालका महासडचव राजु बस्नेतले अपाङ्गता

अ पा ङ्ग ता अ डध का र स बै को स रो का र
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बौडद्धक अपाङ्गताका अडभभावकको महासंघ नेपालको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको अडधकार सम्बरधी महासडरध पुनताडजकरण,
यसका सामारय डटप्पणीहरू र एस. डि. डज. सँगको सम्बरध डवर्यमा काठमाण्िौंमा सम्पन्न एक डदने काययिाला गोष्ठी काययक्रमको एक झलक ।
तडस्वर : िडमयला डवश्वकमा ।

भएका

व्यडनतहरूको

महासडरधको

भएका

व्यडनत

डिव

जानकारी

गराउँदै

बारेमा

र

व्यडनतहरूको

अडधकार

सुडवधाको बारेमा स्थानीय तहका सरोकारवाला

यसको

डनकायलाई पडन सचेत गराउन सबै लाडग पनुय

महासडरधका

समुदायसँगको
भयो

सम्बरधी

बारेमा

अपाङ्गता
सम्बरधी

अडधकार

।

सम्बरधको

त्यसैगरी

अडभभावकको

डविेर्ताहरू,
बारेमा

बौडद्धक

पानुय

अपाङ्गताका

बताउनु

अडभभावक

उपलब्ध

भयो
कडपलमुनी

भने

अपाङ्गताको
गराएका

काभ्रे

सेवा

डजल्लाका

हुमागाँईले

स्थानीय

डनकायका सरोकारवाला डनकायलाई अपाङ्गता

मुकुरदहरी दाहालले मानव अडधकारको बारेमा

अडधकारको बारेमा बुझाउनु पने बताउनु भयो ।

प्रस्ट

त्यसै गरी नेपालगञ्जकी रुडच आचाययले सबै

अपाङ्गता

नेपालका

पने

राज्यले

बौडद्धक

अध्यक्ष

पादै

महासंघ

प्रस्ट

श्रेष्ठले

भएका

व्यडनतहरूको

अडधकार सम्बरधी महासडरधमा भएका कानुनी

डनकायमा

व्यवस्थाहरूको बारेमा बताउनु भयो । सोही

अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको हक अडधकार

क्रममा मोरङ डजल्लाका िारीडरक अपाङ्गता

र राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुडवधाको

भएका व्यडनत व्यास कुमार डलम्बुले अपाङ्गता

बारेमा चेतना जगाउन सकेमा आगामी डदनमा

भएका व्यडनतहरूको लाडग राज्यले उपलब्ध

ती डनकायहरू अपाङ्गता प्रडत संवेदनिील हुने

गराएका

बताउनु भयो । काययक्रममा डवडभन्न डजल्लाका

सेवा

सुडवधाको

बारेमा

जानकारी

रहेका

अपाङ्गता

नागडरकहरूलाई

गराउनु पने बताउँदै यसका बारेमा सबैलाई

बौडद्धक

चेतना जगाउने िालका काययक्रमहरू सञ्चालन

उनीहरूका अडभभावकहरूको उपडस्थडत रहेको

गनुय पने कुरामा जोि डदनु भयो । सोही क्रममा

डथयो ।

धाडदङ डजल्लाका बौडद्धक अपाङ्गता भएका
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अपाङ्गिा भएका व्यतिहरुलाई सहायक सामाग्री तविरण
जेठ १८ २०७४ दल बहादुर सुिार, बर्दाया

बडदयया अपाङ्ग पुस्थापना केरि डजल्ला समरवय
सडमडत बडदयया र गुलडरया नगर पाडलकाको
आडथयक सहयोगमा साहायक सामाग्री डवतरण
काययक्रम बडदययामा सम्पन्न
काययक्रममा
समाजका

भएको छ । सो

राडष्िय

अपाङ्ग

कोर्ाध्यक्ष

प्रडतडनडध

पुनस््थापना
एवं

राडष्िय

व्यडनतहरु मध्ये
जनालाई

१५ जनलाई

िाईसाईकल

२

ह्वीलडचयर १०

जनालाई

बैिािी

डवतरण गडरएकाो डथयो भने २ जना दृडष्टडवहीन
व्यडनतहरुलाई

सेतो

छिी

डवतरण

गडरएको

डथयो । सो काययक्रममा िारीडरक र दृडष्टडवडहन
अपाङ्गता
मूल्य

भएका

बराबरको

व्यडनतहरुलाई
साहायक

१०

सामग्री

लाि
डवतरण

गडरएको डथयो । आफुलाई सहज हुने सहायक

बडदयया अपाङ्ग पुस्थापना केरि, डजल्ला समरवय सडमडत बडदयया र गुलडरया नगर पाडलकाको आडथयक सहयोगमा बडदययामा सम्पन्न सहायक
सामाग्री डवतरण काययक्रमको एक झलक । तडस्वर : दल बहादुर सुनार ।

अपाङ्ग

महासंघ

नेपालका

केडरिय

सदस्य

सुगम भट्टराईले काययक्रमको उद्देश्य माथी
प्रकाि पानु भएको डथयो । उनत काययक्रममा

राडष्िय

अपाङ्ग

काठमाण्िौले

पुनस््थापना

िारीडरक

अपांगता

व्यडनतहरुको

लाडग

ह्वीलडचयर

िाईसाईकल

र

२५

समाज
भएका

थान

आधुडनक

डनिुल्क

उपलब्ध

गराउनु भएको डथयो । त्यसै गरी २ मडहना
पडहला नाप जाच गडरएका अपाङ्गता भएका

सामाग्री प्राप्त गरे पडछ सहायक सामाग्री प्राप्त
गरेका अपाङ्गता भएका व्यडनतहरुले आफ्नो
आवगमनमा सहजता हुने बताउनु भएको डथयो
। बडदयया अपाङ्ग पुनस्थापना केरिका अध्यक्ष

कृष्ण बहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उनत
काययक्रममा डजल्ला समरवय सडमत बडदययाका
प्रमुि तेजराज िमाको प्रमुि आडथत्य रहेको
डथयो भने काययक्रममा

सहायक डजल्ला डिक्षा

अडधकारी डनलकण्ठ रेग्मी, गैर सरकारी संस्था

अ पा ङ्ग ता अ डध का र स बै को स रो का र
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महासंघ बडदययाका अध्यक्ष डबष्णु डतडमडल्सना,

डजल्ला

पत्रकार

उपरीक्षक,

महासंघ

बडदययाका

अध्यक्ष

कृष्ण

प्रहरी

कायालयका

डजल्ला

प्रहरी

प्रिासन

नायब

कायालयका

भण्िारी, गुलडरया नगरपाडलका, मडहला तथा

प्रडतडनडध तथा डवडभन्न संघ संस्थाका प्रमुि तथा

बाल बाडलका कायालयका प्रडतडनडध, पत्राकार,

प्रडतडनडधहरुको

उपडस्थडत रहेको डथयो ।

नेपाल अपाङ्ग मानव अतिकार के न्द्रको १६औ ं वातषाक सािारण सभा
२० जेठ २०७४, शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं

नेपाल अपाङ्ग मानव अडधकार केरिको १६औं
वाडर्यक

साधारण

सभा

काठमाण्िौंमा

सम्पन्न

भएको छ । सो साधारण सभा काययक्रममा सोही
संस्थाका

उपाध्यक्ष

प्रकाि

परथले

स्वागत

मरतव्य राख्नु भएको डथयो । त्यसै गरी उनत
काययक्रमका प्रमुि अडतडथ तथा राडष्िय अपाङ्ग
महासंघ
अपाङ्गता

नेपालका
भएका

अध्यक्ष

सुदियन

व्यडनतहरूको

सुवेदीले
हक

अडधकारको

लाडग

हामी

सबै

एकजुट

भएर

अगाडि बढ्नु पने बताउँदै सो साधारण सभाको
सफलताको िुभकामना व्यनत गनुय भयो । यसै
क्रममा नेपाल अपाङ्ग मानव अडधकार केरिकी
अध्यक्ष तारा वदन सेढाईले अपाङ्गताको क्षेत्रमा
काम गने सबै संघ संस्थाहरू, राडष्िय तथा
अरतराडष्िय डनकाय तथा डनजी वा सरकारी
संघ संस्थाहरूको साथ र सहयोगले आज यो
संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यडनतहरूको हक
डहत र अडधकारको लाडग काम गनय सक्षम

नेपाल अपाङ्ग मानव अडधकार केरिको काठमाण्िौंमा सम्पन्न १६औं वाडर्यक साधारण सभा काययक्रमको एक झलक ।
तडस्वर : िडमयला डवश्वकमा

३४३४
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भएको बताउनु भयो । सो साधारण सभामा

प्रगडत प्रडतवेदन र कोर्ाध्यक्ष अडम्बका िककाले

महासडचव जगदीि प्रसाद अडधकारीले वाडर्यक

आडथयक प्रडतवेदन प्रस्तुत गनुय भएको डथयो ।

समावेशी तशक्षा सम्बन्द्िी अन्द्िरतिया कायािम
१५ जेठ २०७४ शर्माला नवश्वकमाा, काठमाण्डौं

दृडष्टडवडहन अडभभावक संघ नेपालको आयोजना
तथा नेिनल सेरटर फर इरनलुसीव एजुकेिन
नेपालको

आयोजनामा

बालबाडलकाका

लाडग

पूणय

दृडष्टडवडहन
समावेिी

डिक्षा

डवर्यक अडभभावक ताडलम तथा अरतरडक्रया
काययक्रम काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । उनत
काययक्रममा डबपी नेत्र प्रडतष्ठान बाल, आँिा,
नाक, कान, घाँटी अस्पताल तथा पुनस्थापना
सेवा

भनतपुरका

काययक्रम

डनदेिक

माधव

दृडष्टडवडहन अडभभावक संघ नेपालको आयोजनामा काठमाण्िौंमा सम्पन्न दृडष्टडवडहन बालबाडलकाका लाडग पूणय समावेिी
डिक्षा डवर्यक अडभभावक ताडलम तथा अरतरडक्रया काययक्रमको एक झलक ।

तडस्वर : िडमयला डवश्वकमा

अ पा ङ्ग ता अ डध का र स बै को स रो का र
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अयालले दृडष्टडवडहन भएका बालबाडलकाहरूको

अडभभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केिव पुरीले

हक अडधकार सुडनडश्चत गराउनको साथै समान

दृडष्टडवडहन

डिक्षा उपलब्ध गराउन जानकारी रहेको बताउनु

अडभभावकहरूले

भयो

बालबाडलकाहरूको अवसरको िोजी गनुय पने,

।

त्यसै

क्रममा

उहाँले

दृडष्टडवडहन

अपाङ्गता

व्यडनतहरूका

आफ्ना

यस्ता

बालबाडलकाहरूको लाडग आफ्नो तफयबाट सनदो

उनीहरूको

सहयोग गने कुरामा पडन जोि डदनु भयो । यसै

सहयोग गने बताउनु भयो । सो काययक्रममा

काययक्रममा

गदै

नेिनल सेरटर फर इरनलुसीव एजुकेिन नेपाल

दृडष्टडवडहन अडभभावक संघ नेपालका अध्यक्ष

(नाइस-नेपाल) का अध्यक्ष एवं डिक्षा डवद् िा.

राजेिमान

बासुदेव

सहभागीहरूलाई
के.सी.

बालबाडलकाहरूको

स्वागत

ले

काफ्लेले

तफयबाट

दृडष्टडवडहन

सनदो

व्यडनतहरूलाई

कसरी डिक्षा डदन सडकरछ, उनीहरूको डिक्षाको

स्थापना

अवस्था कस्तो छ भन्ने डवर्यमा काययपत्र प्रस्तुत

गरेको बताउँदै दृडष्टडवडहन बालबाडलकाहरूको

गनुय भयो भने सोही संस्थाका सडचव ज्ञानप्रसाद

लाडग अडभभावक तथा सरोकारवाला डनकायको

िनालले

साथ र सहयोग रहेको बताउनु भयो । त्यसै

गडरने व्यवहारका बारेमा काययपत्र प्रस्तुत गनुय

गरी नेिनल सेरटर फर इरनलुसीव एजुकेिन

भएको

नेपाल (नाइस-नेपाल) का अध्यक्ष एवं डिक्षा डवद्

दृडष्टडवडहन अडभभावक संघ नेपालका अध्यक्ष

िा.

राजेिमान के.सी. र बी.पी. नेत्र प्रडतष्ठान बाल,

लाडग

आफूले

वासुदेव

अडधकार

आफ्नो

स्थाडपत

गनयको

हक

दृडष्टडवडहन

लाडग

भएका

यो संस्थाको

काफ्लेले

सबै

दृडष्टडवडहन

रयून

डथयो

दृडष्ट

।

सो

गराउन पने, अपाङ्गता अनुूल पाठ्य सामाग्री

पुनस्थापना सेवा भनतपुरका काययक्रम डनदेिक

उपलब्ध गराउनु पने कुरामा जोि डदनु भयो ।

माधव प्रसाद अयालले दृडष्टडवडहन व्यडनतहरूको

सोही

सुडिल

अनुगमनका डवर्यमा काययपत्र प्रस्तुत गनुय भएको

अडधकारीले सूचना तथा सञ्चारमा दृडष्टडवडहन

डथयो । सो अडभभावक ताडलम तथा अरतरडक्रया

व्यडनतहरूको पडन पहुँच पुग्ने वातावरण सृजना

काययक्रममा

गनुयका साथै सीप डसकाउनु पने कुरामा जोि

अडभभावक तथा दृडष्टडवडहन अपाङ्गता भएका

डदनु भयो । उनत काययक्रममा प्रमुि अडतडथ एवं

व्यडनतहरूको उपडस्थडत रहेको डथयो ।

व्यडनत

घाँटी

काययक्रममा

आँिा,

दृडष्टडवडहन

कान,

गरी

व्यडनतहरूलाई

व्यडनतहरूलाई सबै डनकायमा समान सहभाडगता

क्रममा

नाक,

त्यसै

भएका

अस्पताल

दृडष्टडवडहन

एवं

अपाङ्गताका

अतिवाचन कायािम सम्पन्द्न
२५ जेठ २०७४ मदि प डेल, तिहँ

मडहला तथा बालबाडलका कायालय तनहुँको
आयोजनामा

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतहरूको

अडधकार तथा नीडत डनयमको कायारवयनको
अवस्था डवर्यक अडधवाचन काययक्रम तनहुँको
३६३६

दमौलीमा

सम्पन्न

भयो

अध्यक्षता

मडहला

डवकास

अडधकृत

भएको

डथयो

अडधकारीले

गनुय

नगरपाडलकाका

नगर

।

यस

उमादेवी
।

व्यास

वैकुण्ठ

नाथ

रयौपानेको प्रमुि आडत्यतामा सम्पन्न

उनत

काययक्रमका

प्रमुि

डविेर्
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प्रमुि

काययक्रमको

अडतडथ

सहायक
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डजल्ला अडधकारी डिडिर पौिेल र डजल्ला

सडमडतका उपाध्यक्ष प्रकाि परथले अपाङ्गता

डिक्षा अडधकारी बाबुराम देवकोटा रहनु भएको

भएका व्यडनतहरूको डवद्यमान ऐन कानुन तथा

डथयो भने उद्योग वाडणज्य संघ तनहुँका प्रथम

अपाङ्गता

उपाध्यक्ष ईश्वर डवष्ट, नेपाल रेिक्रस सोसाइटी

बारेमा र डस.डव.आर. नेटवकय तनहुँका संयोजक

तनहुँका सह–मरत्री हडरिरण पडण्ितले अबका

डवष्णु

डदनमा

अपाङ्गताको सवालमा सबै एक जुट

व्यडनतहरूको सावयजडनक स्थलहरूमा भौडतक

भएर लाग्नु पने बताउनु भयो । सो काययक्रममा

संरचनाहरूको पहुँच डवर्यमा सहजीकरण गनुय

अपाङ्गता

सडमडतका

भएको डथयो । उनत काययक्रममा मडहला तथा

संयोजक एवं सहायक प्रमुि डजल्ला अडधकारी

बालबाडलका कायालयका राधा वाग्लेले स्वागत

डिडिर

पौिेलले

र

मरतव्य राख्नु भएको डथयो भने सो काययक्रमको

यसको

अवस्थाको

गनुय

संचालन डरसेि तनहुँको अध्यक्ष मदन पौिेलले

पडरचय

पत्र

डवतरण

अपाङ्गता
बारेमा

पडरचयपत्र

सहजीकरण

भएको डथयो । त्यसै अपाङ्गता डजल्ला समरवय

अडधकार

प्रसाद

सम्बरधी

गौतमले

महासडरधको

अपाङ्गता

भएका

गनुय भएको डथयो ।

अपाङ्गिा भएका व्यतिहरुको लातग घर दैलोमा सेवा तबस्िार हुदूँ ै
२७ जेठ २०७४, दल बहादुर सुिार, बर्दाया

गुलडरया नगर पाडलकाको विा नं ११ र १२
साडवक

महम्मदपुर

गा.डव.स.

सहयोगमा

तथा

स्थानीय

सडमडतको

आयोजनामा

को

आडथयक

अपाङ्ग

समरवय

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतहरुको लाडग पडरचय पत्र तथा साहायक
सामाग्री
भएको

डबतरण
छ

काययक्रम

बडदययामा

सम्पन्न

। त्यसै गरी मडहला तथा बाल

बाडलका कायालय, डजल्ला अस्पताल बडदययाको
समरवय र अपाङ्ग पुनस्थापना केरि बडदययाको
संयोजनमा डिडबर पडन सम्पन्न भएको छ ।
बडदयया डजल्लाका स्थानीय डनकायले

लडक्षत

वगय अन्र्गत डवडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यडनतहरुको
अपाङ्गता
आयमुलक,

लाडग

सहाकसामाग्री

पडरचयपत्र

डवतरण

सीपमुलक,

पुनस्थापना लगायतका

तथा
डिडवर,

िसडनतकरण,

गने कुरा सो डजल्लाका स्थानीय डनकायका
अडधकारीहरुले जानकारी डदनु भएको डथयो ।
सो डिडवरमा ३१ जनालाई अपाङ्गता पडरचय
पत्र, ८ जनालाई सहायक सामाग्री
गडरएको

डथयो

।

जस

मध्ये

डवतरण

बडगयकरणको

आधरमा पूणय अिनत (क) बगयमा ७ जना ,
अडतअिनत

(ि)

बगयमा

१८

जना,

अपाङ्गता (ग) बगयमा ७ जना

मध्यम

अपाङ्गता

भएका व्यडक्रहरुले अपाङ्गता पडरचय पत्र प्राप्त
गनुय भएको डथयो भने १ जनाले ह्वीलडचयर, २
जनाले बैिािी, २ जनाले सेतो छिी र २
जनाले सपो डस्टक प्राप्त गनुय भएको डथयो ।
यसका

साथै

अपाङ्गता

सो

डिडवरमा

आउनु

भएका

व्यडनतहरु

र

भएका

उनीहरुका

अडभभावकहरुलाई थप सेवा सुडवधाको बारेमा
परामिय पडन प्रदान गडरएको डथयो ।

काययक्रमहरु सञ्चालन

अ पा ङ्ग ता अ डध का र स बै को स रो का र
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स्वागि कायािम सम्पन्द्न
२८ जेठ २०७४,पवि कु मार बस्नेत, गोरिा

गोरिा डजल्लामा डक्रयाडिल अपाङ्गता सम्बरधी
काम गने संघ संस्थाहरू जस्तै गोरिा नेत्रडहन
संघ,

डस.डव.आर

महासंघ

सञ्जाल,

नेपालको

गोरिा

राडष्िय

अपाङ्ग

च्याप्टर,

नेपाल

विा अध्यक्षहरूलाई स्वागत काययक्रम सम्पन्न
भयो ।

उनत काययक्रममा सहभागी हुनु भएका

गोरिा नगरपाडलका प्रमुि, उप-प्रमुि, लगायत
सम्पूणय

विा

अध्यक्षहरूले

अपाङ्गता

भएका

व्यडनतहरूको हक डहत, अडधकार, कानुन र अब

गोरिा डजल्लामा डक्रयाडिल अपाङ्गता सम्बरधी काम गने संघ संस्थाहरूको संयुनत आयोजनामा गोरिा नगरपाडलका प्रमुि, उपप्रमुि, लगायत सम्पूणय विा अध्यक्षहरूलाई स्वागत काययक्रमको एक झलक ।

अपाङ्ग

मडहला

गोरिाको

संघ

संयुनत

गोरिा,

बडहरा

आयोजनामा

तडस्वर : पवन कुमार बस्नेत

संघ

गोरिा

नगरपाडलका प्रमुि, उप-प्रमुि, लगायत सम्पूणय

बन्ने भौडतक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री बनाउन
पहल गने बताउनु भएको डथयो ।

स्वरोजगार मूलक व्यवसायका लातग बीउ पूूँजी तविरण
२९ जेठ २०७२ शोभा न्य पािे, िेपाल िेिहीि संघ, काठमाण्डौं

नेपाल नेत्रडहन संघले आफ्नो रजत महोत्सवको
अवसर
स्वरोजगार

पारेर

सुरु

कोिेढुंगा

गरेको
काययक्रम

दृडष्टडवडहन
अरतगयत

एनकाइस जना दृडष्टडवडहन तथा अल्पदृडष्टयुनत
व्यडनतहरूले व्यवसाय संचालनका लाडग बीउ
३८३८

पूँजी रकम प्राप्त गरेका छन् । डमडत २०७४ जेठ

२९

गते

नेपाल

नेत्रडहन

संघको

केरिीय

कायालय, सुकेधारा, काठमाण्िौंमा आयोडजत
काययक्रममा नेपाल सरकार मडहला बालबाडलका
तथा

समाज

कल्याण

मरत्रालय

अपाङ्ग

अडधकार प्रवधयन िािाका अडधकृत डनमराज
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समाचार विविध

नेपाल नेत्रडहन संघले आफ्नो रजत महोत्सवको अवसर पारेर आयोजना गरेको दृडष्टडवडहन स्वरोजगार कोिेढुंगा काययक्रम अरतगयत
बीउ पूँजी डवतरण काययक्रमको एक झलक ।

भट्टराईले छनौटमा परेका दृडष्टडवडहनहरूलाई
उनत रकम प्रदान गनुय भयो । संघले नेपाल
सरकारको सहयोगमा यस वर्यबाट स्वरोजगार
मूलक व्यवसाय गनय चाहने दृडष्टडवडहनहरूलाई
टेवा स्वरूप पडरयोजनाको आधारमा बढीमा

रु

दि हजार सम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने
काययक्रम सुरु गरेको हो र आगामी वर्यहरूमा
पडन सो काययक्रमले डनररतरता पाउने छ । यस
वर्य बीउ पूँजी प्राप्त गने व्यडनतहरूको डववरणः
डस.नं.

नाम

ठेगाना

प्रस्ताडवत व्यवसाय

१

बहादुरे डव.क., काडलकोट,
वाद्यवादन सामाग्री

२

कमला सुनार (डव.क.),
कपिा पसल

३

डिल प्रसाद डतमडल्सना, काभ्रे,
नाङ्ले पसल

४

गंगा भुजेल,

झापा,

५

िोभा गुरुङ्ग,

काठमाण्िौं,

६

घाँसी िानय,
भनतपुर, प्लाडष्टकजरय
हस्तकला सामाग्री

७

ज्ञानी कुमारी महजयन,
मडहला) भनतपुर, नाङ्ले पसल

काठमाण्िौं,

धूप काँटी
धूप

(एकल

तडस्वर : िोभा रयौपाने ।

८

इडरदरा फोम्बो,
व्यवसाय

मोरङ, कुचो

९

जीवन डलम्बू,

मोरङ, मुढा बुनाई

१०

डजतेरि बराल,

झापा,

११

मधु चाडलसे,
िेती

डसरधुपालचोक, च्याउ

१२

सृडष्ट पराजुली, डसरधुपालचोक,
पानीपुरी, चटपटे

१३

श्याम बहादुर तामाङ्ग, लमजुङ,
अगरबत्ती

१४

धना दलामी,

सुिेत, बंगुर पालन

१५

तुलसी सुब्बा,
बनाउने

इलाम, झोल

१६

सुडदप गुरुङ,
कम्प्युटर

काठमाण्िौं,

१७

राम गोपाल काकी,
कुिुरा पालन

१८

जलन डव.क.,

म्याग्दी, नाङ्ले पसल

१९

सरतोर् माझी,

मोरङ, मुढा

२०

मालती तामाङ, काठमाण्िौं,
साबुन, हडपयक र डफनेल बनाउने

२१

प्रेम डलम्बू (संयोक),
संडगत ताडलम केरि

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

मुढा

बाख्रा पालन

साबुन

काठमाण्िौं,

काठमाण्िौं,

३९३९

पत्रपवत्रका

तवतभन्द्न पत्रपतत्रकामा प्रकातशि अपाङ्गिा सम्बन्द्िी गतितवतिहरू

४०४०
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