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मार्फ त सबै साङ्ग व्यक्तिहरूले पक्ति अपाङ्गता 

व्यक्तिहरूको बारेमा धेरै कुराहरु थाहा पाएका छि् । 

त्यसैले अपाङ्ग आवाज रेक्तियो कायफक्रम र पक्तिका 

मार्फ त समाजमा रहकेा व्यक्तिहरूमा  अपाङ्गता 

प्रक्तत सकारात्मक संदेश ददि सर्ल भएको 

छ । अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरू पक्ति समाजका 

िागररक िै हुि् भने्न 

कुरा को ज्ञाि 

ददएको छ । 

यो 

माध्यमले 

समाज अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिमा 

ज्यादै प्रभावकारी रूपमा 

काम गरेको छ । आगामी 

ददिमा पक्ति यस्तै काम गदै 

जाओस्  साथै यो अपाङ्ग आवाज 

पक्तिका र रेक्तियो कायफक्रमको उत्तर-

उत्तर प्रगक्ततको कामिा गदफछु ।  

राजि क्तवश्वकमाफ, कास्की 

आदरणीय सम्पादक ज्यू, िमस्कार । म अपाङ्ग आवाज 

पक्तिकाको क्तियक्तमत पाठक हुुँ ।  यसै पक्तिकाका 

आधारमा अपाङ्गता सम्बन्धीका जािकारीहरू अरू 

व्यक्तिहरूलाई पक्ति क्तसकाउिे गदफछु । त्यसैले यो 

पक्तिकाले अपाङ्गताको बारेमा जिचेतिा जगाउिको 

लाक्तग सहयोगी भूक्तमका क्तिवाफह गरेको छ । यस पक्तिका 

 पे्ररणा तमलेको छ 

सम्पादक ज्यू िमस्कार, अपाङ्ग आवाज स 

पररवारलाई पक्ति मेरो हार्दफक िमस्कार । म अपाङ्ग 

आवाज माक्तसक  पक्तिकाको क्तियक्तमत पाठक हुुँ । 

मलाई यो पक्तिका अक्तत िै मि पदफछ र क्तियक्तमत 

रूपमा अध्ययि गिे गदफछु । अपाङ्ग आवाज माक्तसक 

पक्तिकाले मैले लेखेका कक्तवताहरूलाई पक्ति समावेश 

गररददएको छ । यसको लाक्तग म अपाङ्ग आवाज 

माक्तसक पक्तिका तथा अपाङ्ग आवाज 

पररवारलाई म क्तवशेष धन्यवाद ददि 

चाहन्छु । मैले लेखेका सामग्रीहरूलाई 

अपाङ्ग आवाज माक्तसक 

पक्तिकामा स्थाि ददिाले अपाङ्गता 

सम्बन्धी अन्य लेख रचिा लेख्नको लाक्तग 

मलाई प्रेरणा क्तमलेको छ । आगामी ददिमा 

पक्ति यसरी िै प्रेरणा क्तमल्िे छ भन्ने आशा गरेकी छु 

।  अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिकामा सबै प्रकारका 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लेख रचिा समावेश 

गररिे हुुँदा यो पक्तिकाले अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूको हौसला बढाएको छ । यसमा हरेक 

मक्तहिा र्रक क्तवषयमा जािकारी ददिे भएको हुुँदा 

ज्याद ै राम्रो लाग्छ । यो पक्तिका पढेर हामीले धेरै 

कुराको जािकारी पाउि सकेका छौं । हाम्रो मिोबल 

पक्ति बढेको छ । आगामी ददिमा पक्ति यसरी िै 

खोजमूलक क्तवषयको जािकारी ददुँदैं  जािु होला ।  

पाठक  पत्र 

                         पजुा शाह, जिकपरु  

समाजमा जनचेिना जागेको छ 

 आदरणीय अपाङ्ग आवाज पररवारमा मेरो तर्फ बाट 

िमस्कार । मलाई यो अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिकाको 

बारेमा केही पक्ति थाहा क्तथएि । केही समय अगाक्ति पढ्िे 

अवसर पाए । म आरू् अपाङ्गता भएर पक्ति यो आफ्ि ै

पक्तिका पढ्ि पाएको रहिे छु । यो अपाङ्ग आवाज 

माक्तसक पक्तिका काठमाण्िौं जस्ता प्रख्यात शहरहरूमा 

माि क्तसक्तमत भएको जस्तो लाग्छ । िेपालका सबै ग्रामीण 

क्षेिहरूमा क्तियक्तमत रूपमा िपुगेको कारणले गदाफ यो 

पक्तिका हामीले पढ्ि िपाएका हौं । यो पक्तिका आगामी 

ददिहरूमा क्तवकट क्षेिहरूमा पुग्यो भिे अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरूलाई केही ि केही रूपमा सहयोग गिे 

भने्न लाग्छ । त्यसैले यो पक्तिकालाई कसरी हुन्छ सबै 

क्षेिमा पुर याउिे कोक्तसस गररयोस् भन्न चाहन्छु । 

धन्यवाद ।  

पावफती न्यौपाि,े रूपन्देही  

देशका सबै ठाउँमा यो पतत्रका पठाउनु होला 



 सम्पादकीय 

कु 
नै पनन व्यनिको मनतिष्कमा जन्मजाि 

आएको समतयाको कारण उमेरको 

निकाससँगै अनौठो खालको व्यिहार दखेाउने, 

लगािार एउटै व्यिहार दोहोर् याउने, दोहोरो सच ार 

नगने, एक्लै बतन मन पराउने, लगायिका काययहरू गने 

अितथालाई अनटजम भननन्छ । यो अपाङ्गिा झट्ट 

हदेाय दनेखँदनै । यतिा प्रकारका अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरू समाजमा रहकेा अन्य व्यनिहरूको 

िलुनामा हरेक कुराहरूमा पछाडी परेको पाइन्छ । 

निक्षा नलन पाउनु सबै नागररकहरूको अनिकार भए 

पनन अन्य व्यनिहरूको िलुनामा अपाङ्गिा नभत्र पनन 

अनटजम भएका व्यनिहरूले सहज रूपमा निक्षा नलन 

पाएका छैनन ् । अनटजम भएका व्यनिहरूका फरक-

फरक समतयाहरू हुने गदयछन् । अनटजमको क्षेत्रमा 

काम गने व्यनिहरूका अनुसार अनटजम भएका 

व्यनिहरूको नसकाई फरक-फरक हुने हुनाले एउटै 

नकनसमको पाठ्यक्रम अनुसार उनीहरूलाई निक्षा नलन 

कनठन भएको पाइन्छ । कनिपय निद्यालयहरूल े

अनटजम भएका व्यनिहरूलाई सरुुमा भनाय नलने र 

नितिारै उनीहरूको आनीबानी थाहा भए पनछ पनन 

अन्य निद्याथीहरू सरह नै राखेर पढाउने गनायले 

अनटजम भएका बालबानलकाहरूले राम्ररी अध्ययन 

गनय नसकेको र निद्यालयमा पनन यतिा व्यनिहरूलाई 

बेिातिा गने गरेको अनभभािकहरूको गनुासो रहकेो 

छ । सन् २००८ मा अनटजम भएका 

बालबानलकाहरुका अनभभािकहरूद्वारा काठमाण्डौंमा 

अनटजम केयर नेपाल समाजको तथापना गररएको छ । 

सोही संतथा माफय ि अनटजम भएका 

बालबानलकाहरूका अनभभािक िथा निक्षकहरूलाई 

िानलम नदने र बच् ाहरूलाई प्रारनभभक निक्षा 

उपलब्ि गराउने काम गद ैआएको छ । यसका साथै 

यो संतथाले आरभभ प्राथनमक निद्यालय सच ालन 

गरेर िर्यमा कररब ३० दनेख ४० जना अनटजम भएका 

बालबानलकाहरूलाई सामान्य निद्याथीहरूले अध्ययन 

गने निद्यालयमा भनाय गनय सफल भएको छ । यो 

संतथाले अनहले २० जना अनटजम भएका 

बच् ाहरूलाई बच् ाको क्षमिाको आिारमा 

प्राथनमक निक्षा उपलब्ि गराउँद ै आएको छ । 

अनटजम भएका व्यनिहरूलाई निक्षा प्रदान गनेको 

लानग संतथागि रूपमा काम गद ैआएको र आगामी 

नदनमा यतिा व्यनिहरूलाई निक्षा उपलब्ि गराउनको 

लानग दक्ष जनिनि उत्पादन गने कुरामा सभबनन्िि 

ननकायल े ध्यान नदन जरुरी दनेखन्छ । पनछल्लो 

समयमा निक्षा मन्त्रालय अन्िगयि निक्षा निभागल े

पनन अनटजम भएका व्यनिहरूलाई उनीहरू 

अनुकूलको िािािरणमा उनीहरू मैत्री पाठ्य सामाग्री 

ननमायण गरेर अनटजम अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

लानग काम गने निनभन्न संघ संतथाहरूसँगको 

साझेदारीमा काम पनन गद ै आएको छ । अनटजम 

भएका बालबानलकाहरूलाई निक्षा नदन सहज होस 

भनेर निक्षा निभागले उनीहरूको लानग न त्र पनुतिका 

ननमायणको लानग पनन सहयोग गरेको छ । आगामी 

नदनमा पनन अनटजम भएका बालबानलकाहरूको 

निक्षाको लानग सबै निद्यालयहरूका निक्षकहरू िथा 

अन्य व्यनिहरूलाई  ेिना जगाउन र अपाङ्गिा मैत्री 

पाठ्य सामाग्रीको ननमायण गनय जरुरी छ ।    
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 अधिमुखीकरण कायशक्रम 

अ 
सार २८ गिेका नदन 

नपेाल अपाङ्ग मानि 

अनिकार केन्रल े

काठमाण्डौंमा 

नस.नि.एम. को 

सहयोगमा अपाङ्गिाको सिालमा नदगो निकास 

लक्ष्यहरू (SDG) सभबन्िी एक नदन े

अनभमखुीकरण काययक्रमको आयोजना गरेको 

नथयो । सो काययक्रममा अपाङ्गिाको क्षेत्रमा 

काम गन े निनभन्न सघं सतंथा िथा सरकारी 

ननकायका प्रनिनननिहरूलाई नदगो निकास 

लक्ष्यहरू भनकेो के हो ? यसको अपाङ्गिासगँ 

के कतिो सभबन्ि रहकेो छ ? यसका लक्ष्यहरू 

के-के रहकेा छन ् भन्न े निर्यमा स्रोि व्यनि 

प्रकािराज िाग्लेले प्रष्ट पानुय भएको नथयो । नदगो 

निकास लक्ष्य एउटा साहनसक र निश्वव्यापी 

सभझौिा हो । जसले सन ् २०३० सभममा सबै 

प्रकारका गररबीको उन्मलून गरी मानि, पथृ्िी र 

समनृिको लानग एक समान, न्याय पणूय र सरुनक्षि 

निश्व ननमायण गन े पररकल्पना गदयछ । नदगो 

निकास लक्ष्य र अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

अनिकार सभबन्िी महासनन्िमा उल्लखे 



अपाङ्गता  अ डिकार  सबैको  सरोकार  ५५ 

 

गररएका व्यितथाहरू एक अकायसगँ सभबनन्िि 

रहकेा छन ् । नपेाल अपाङ्ग मानि अनिकार 

केन्रले नस.नि.एम.को सहयोगमा आयोजना 

गरेको उि एक नदन े अपाङ्गिाका सिालमा 

नदगो निकास लक्ष्यहरू सभबन्िीको 

अनभमखुीकरण काययक्रममा नदगो निकास 

लक्ष्यहरूमा समािेि गररएका लक्ष्यहरूको 

बारेमा पनन जानकारी गराएको नथयो र सो 

लक्ष्यहरू १७ िटा र सहायक लक्ष्यहरू १ सय 

६९ िटा रहकेा छन ्। नदगो निकास लक्ष्यहरूको 

पाठमा व्याख्या सयंिु राष्र सघंको अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी 

महासनन्िमा व्यितथा गररएका नीनि ननयमहरू 

माफय ि ननभन िररकाबाट पनन हनेय सनकन्छ । जो 

यस प्रकारका रहकेा छन ् । सबै प्रकारका 

समानिाका कुराहरू अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी महासनन्िको 

िारा ५ द्वारा सनुननिि गनुय पदयछ । यस सन्दभयमा 

यो डिगो डिकास लक्ष्यहरुमा अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको 
प्रोत्साहनको कुरालाई सृजना गननय पियछ । अडिकांश 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरुले सहज रुपमा रोजगारपाउन 
सकेका छैनन् । केही केही अपाङ्गता भएका व्यडततहरुले 
व्यडततगत पहनुँचका आिारमा रोजगार डिएको पाइएको छ । 
हामी कहाँ कम लगानी कताहरु भएको, उद्योगीहरु कम 
भएको, अडिश्िास भएको, प्रडतश्पिा िेरै हनने, प्राथाडमकरण 
नहनने र  कल्याणकारी व्यिस्था भएको कारण अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरुले रोजगारबाट बडचचत हनन परेको छ । 
नीडतगत कुराहरु गिा डिगो डिकास लक्ष्यहरुको सरिभयमा 
अपाङ्गता मैत्री रोजगार बनाइनन पने, लगानी मैत्री बनाइनन 
पने, अपाङ्गतालाई प्राथाडमकरणमा राख्नन पने, बैंकहरुमा सहनडलयत ऋणको व्यिस्था गननय पन े
जरुरी िेडिरछ । अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने संघ संस्थाहरुलेको सहकाययमा यस डिषयमा  
उनीहरुलाई ताडलम डिन जरुरी छ ।  संडििानमा पडन अपाङ्गताका लाडग केही व्यिस्थाहरु 
रहेका छन् । डिपतका बारेमा पडन केही जानकारी छ तर अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको 
अडिकांंश डनकायहरुमा समान सहभाडगता छैन । अपाङ्गता अननकुलको समािेशीता छैन । 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको रोजगारको अिस्थालाई मध्य नजर गरी कस्ले कस्तो प्रकारको 
काम गनय सतछन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क संकलन गनय जरुरी छ । सूचना प्रिाहमा अपाङ्गता 
मैत्री बनाउन जरुरी िेडिरछ ।  
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अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको लानग समान 

अिसर र गैर–भेदभािलाई यसले प्रिियन गछय । 

सबैका लानग भन्नाले अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूलाई पनन समनेटएको हो । निनभन्न 

प्रकारको सहायिाका लानग  ानहन ेआिश्यक 

सामग्री, अपाङ्गिा भएका मनहला 

(अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको अनिकार 

सभबन्िी महासनन्िको िारा ६ ) र अपाङ्गिा 

भएका बालबानलकाहरूका ( (अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी 

सबै अपाङ्गता भएका व्यडततहरुका सिालहरुलाई यो 
डिगो डिकास लक्ष्यहरुले समािेश गनय जरुरी छ । 
यसका लाडग यस डभत्र भएका नीडत डनयम तथा 
सिालहरु र ती सिालहरुले अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरुको लाडग के कस्ता कामहरु गनय सतछ भन्ने 
कुराहरु पडन प्रष्ट रुपमा आउन जरुरी छ । त्यसैल े
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडततहरुलाई 
समािेशी रुपमा समािेश गननय पने, अपाङ्गता सम्बरिी 
नीडत, डनयम तथा कानूनहरुलाई काययरियन गने 
कुराहरुलाई बडि जोि डिन जरुरी छ । यसका साथै 
यो डिगो लक्ष्यको लक्ष्य नं ८ मा सबैका लाडग 
समािेशी र डिगो आडथयक िृडि प्रिियन गने र पूणय 

रुपमा उत्पािनडशल,  सम्मानजनक रोजगारीको प्रियिन गनय जरुरी िेडिरछ । अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरले पडन अरय नागडरक सरह रोजगार तथा स्िरोजगार हनन पाउनन उनीहरुको मौडलक 
हक हो । साथै सरकारी काययक्रममा अपाङ्गता भएका व्यडततहरुका सिालहरुलाई समािेश गरी 
डनजामती डनयमािली, डशक्षक सेिा ऐन, नेपालको संडििान २०७२ मा अपाङ्गताका सिालहरूमा 
उल्लेि गडरएका व्यिस्थाहरुलाई पडन यो डिगो डिकास लक्ष्हरुमा समािेश गननय पियछ । साथ ै
अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको आरक्षण कोटालाई िृडि गरी आरक्षण डभत्रको आरक्षणलाई 
प्रियिन गने, डिडभन्न काययक्रममा अपाङ्गताका सिाललाई समािेश गने, अपाङ्गता मैत्री 
रोजगारको व्यिस्था गडरनन पने, िकालत गडरनन पने, सनरडक्षत र मयाडित जीिन यापनको 
िातािरण तथा अपाङ्गता मैत्री संरचना डनमाणका कुराहरुमा पडन सबै सारेकारिाला 
डनकायहरुले डिशेष चासो डिन जरुरी छ । 
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महासनन्िको िारा ७) लाई पनन यो निकास 

लक्ष्यहरूसगँ सभबनन्िि रहकेो छ । अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूलाई ति ननभयरिा पिूयक जीिन 

यापन गनय िथा जीिनका हरेक पक्षमा सहभागी 

हुन सरकारले सही कदम  ालेर सनुनिििा र 

पहु ँ योग्य बनाउन ु पने (अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी महासनन्िको 

िारा ९) मा सबै कुरामा पहु ँ र समािेिीद्वारा 

परुा गनय सनकन ेछ  । त्यस ैगरी यो नदगो निकास 

लक्ष्यहरूका लक्ष्यहरूमा (अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी महासनन्िको 

िारा ११ ) सगँ पनन सभबनन्िि रहकेो छ । सबै 

अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको डिशेष 
आिश्यकता, उनीहरुको डहत प्रिियन गनय डिशेष 
योजनाको तजनयमा गडरनन पियछ । स्िास्थ्यमा पडन 
उनीहरुको लाडग डिषेष योजना तजनयमा गडरनन 
जरुरी छ । स्िास्थ्यको डिषयमा प्रथाडमक सेिा 
सनडििा सनडनडश्चत गडरनन पियछ । अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरुको स्िास्थ्यको डिषयमा 
अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने डिडभन्न संघ 
संस्थाहरु मात्र नभएर अरय गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरु पडन संिेिनडशलता हनन जरुरी छ । सबै 
तह तप्कामा िकातलत, शसडततकरण, जनचेतना 
अडभिृडि र सिडलकरणका काययक्रमहरु सचचालन गनय सकेमा यो डिगो डिकास लक्ष्यमा भएका 
डिडभन्न लक्ष्यहरुमा अपाङ्गताका सिालहरुलाई सहज रुपमा समािेश गडर काम गनय सहज हनने 
छ ।  नेपाल सरकारले स्िास्थ्यको के्षत्रमा अपाङ्गता भएका व्यडततहरुलाई केही सहनडलएत र 
सनडििा डिएको छ तर ती सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडततहरुल ेत्यो सेिा सनडििा पाउन 
सकेका छैनन् । डिद्यमान ऐन, कानूनमा भएका व्यिस्थाहरुको सही रूपमा काययरियन नहनिा 
राज्यले उपलब्ि गराएका सेिा सनडििाको सहज रुपमा उपयोग गनय पाएको पाइिैन । अपाङ्गता 
मैत्री तथा पहनुँचयनतत डशक्षा पिती बनाउन पडन जरुरी िेडिरछ ।  अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरुको लाडग उनीहरु अननकुलको अपाङ्गता मैत्री संरचना तथा पाठ्य सामाग्रीको अभामा 
पडन उनीहरुले गनणस्तडरय डशक्षा डलन डिडभन्न चननौतीहरुको सामना गनय परेको छ । अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरुको लाडग डनिःशनल्क डशक्षा भडनएको छ तर त्यो सेिा कहाँ र कसरी प्राप्त गनय 
सडकरछ भन्ने कुराको पडन जानकारी हनन सकेको छैन । यो डिगो डिकास लक्ष्यहरुमा पडन यस्ता 
सिालहरुलाई पूणय रुपमा काययरियनका लाडग पहल गनय जरुरी छ ।  
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प्रकारका जोनखमका अितथाहरूमा रहकेा 

भन्नाले अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

सरंक्षणको हक र जोनखम, प्राकृनिक प्रकोप र 

मानिीय सकंटका पनतथनिमा परेका अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको सरुक्षा नदन े कुरालाई पनन 

समािेि गरेको छ । नदगो निकासले गरेको सब ै

प्रकारका प्रगनिहरू अपाङ्गिा सभबन्िी 

केलाइएका  िथ्याङ्क माफय ि अनगुमन गनुय 

डिगो डिकास लक्ष्यमा लक्ष्य नं ६ मा स्िस््छ डपउने पानी 
तथा सरसफाई र लक्ष्य ८ मा मयाडित काम र आडथयक 
िृडिका सिाललाई समािेश गरेको छ । अरय 
नागडरकहरु जस्तै अपाङ्गता भएका व्यडततहरुलाई पडन 
स्ि्छ डपउने पानीको र सरसफाईको आिश्यक हनने हनरछ 
। सो कायय सबै ठाँउमा पनग्न सकेका छैन । जसले गिा 
डिडभन्न रोगहरु लाग्ने सम्भािना अडिक हनरछ । 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरु पडन ती रोगहरुको डशकार 
हनने संभािना िेरै हनरछ । सरसफाई नहनिा अपङ्गता 
भएका मडहलाहरुले डशक्षा डलने क्रममा होस िा 
रोजगारीमा जाने क्रममा होस समस्याहरुको सामना गननय 
पने हनरछ । अपाङ्गता भएका व्यडततहरुलाई स्ि्छ 
डपउने पानी तथा सरसफाईमा अपाङ्गता मैत्री संरचना 
नहनिा र अपाङ्गता अननकूलको िातािरण नहनिा 

उनीहरुको सरसफाई तथा िाने पानीको अडिकार सनडनडश्चत हनन सकेको छैन । जस्त ै
उिारहणको लाडग साियजडनक शौचालयहरुमा सिै जसो कडठनाईको सामना गनय परेको छ । 
नेपाल सरकाले अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको लाडग पहनुँचयनतत भौडतक संरचना तथा संचार 
सेिा डनिेडशका ल्याएको छ । त्यस ै गरी अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको अडिकार सम्बरिी 
महासडरिको िारा ३, ५, ९ र २८ ले अझ बडि सरसफाई र िाने पानीमा पहनुँचयनततताका 
व्यिस्थाहरु उल्लेि गरेको छ । नेपाल सरकार स्िास्थ्य मरत्रालय स्िास्थ्य सेिा डिभग कुष्ठरोग 
डनयरत्रण महाशािाले ल्याएको अपाङ्गता व्यिस्थापन (रोकथाम, उपचार तथा पननस््थापना ) 
नीडत, रणनीडत तथा १० िषे कायययोजना २०७३–२०८२ मा पडन अपाङ्गता भएका व्यडततहरुलाई 
उनीहरुको आिश्यकता अननरुप स्िास्थ्य सेिा डिन सडकने व्यिस्थाहरु गरेको छ । अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरुका लाडग डिडभन्न नीडत डनयम तथा कानूनहरु बनेका छन ्। यस्ता नीडत डनयम 
तथा कानूनहरुलाई पूणय रुपमा काययरियनका लाडग यो डिगो डिकास लक्ष्यले प्रष्ट रुपमा बोल्न 
जरुरी छ । यसका साथै त्यो डिगो डिकास लक्ष्यहरुमा अपाङ्गता भएका व्यडततहरुका सिालहरु 
सनडनश्चतका लाडग अपाङ्गता भन्ने शब्िलाई नै समािेश गननय पियछ । 
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पदयछ । यो कुरा अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी महासनन्िको 

िारा ३१ मा पनन उल्लेख गरेको छ । सबै 

प्रकारका निकनसि र कम निकनसि राष्रहरू 

भन्नाले अन्िरायनष्रय सहयोग र साझेदारी 

बनुझन्छ ।  

सन ् २०१५ मा सयंिु राष्र सघंका सदतय 

राष्रहरूले नदगो निकासका लानग एजने्डा 

अपनाएका छन ् । अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी महासनन्ि 

पनन रहकेो छ भन े सन ् २०३० को एजने्डामा 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग ११ 

िटा सन्दभयहरू पनन समाििे गररएको छ । यो 

नदगो निकास लक्ष्यले सन ् २०३० सभममा 

नदगो निकासका निश्वव्यापी र रानष्रय नीनि 

ननदिेनलाई आगामी १५ िर्य सभम प्रभाि पान े

छ । यदी एजेण्डा २०३० सफल हुदँ ै जान े हो 

भन े सयंिु राष्र सघंका १ सय ९३ सदतय 

राष्रहरूले आफ्नो रानष्रय योजना कायायन्ियन 

र अनगुमन अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका 

सिालहरूलाई समािेि गराउन ुपनछे । नपेाल 

अपाङ्ग मानि अनिकार केन्रले आयोजना 

गरेको उि काययक्रममा नदगो निकास 

लक्ष्यहरूमा अपाङ्गिाका सिाल समािेि गनुय 

पन ेभनन समहूगि छलफल पनन गररएको नथयो 

। समहूगि छलफल पनछ अपाङ्गिाका 
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सिालका निर्यमा आएका कुरालाई निनभन्न 

समहू माफय ि प्रतििु पनन गररएको नथयो । नपेाल 

अपाङ्ग मानि अनिकार केन्रले गरेको उि 

अपाङ्गिाका सिाल नदगो निकास लक्ष्यहरू 

(SDG) सभबन्िी एक नदन े अनभमखुीकरण 

काययक्रममा नदगो निकासका लक्ष्यहरूको बारेमा 

डस.डि.एम.ले अरय के्षत्रको साथै अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरुका सिालहरुमा पडन िकालतको 
पक्षलाई ज्यािै महत्िपूयण रुपमा हेने गियछ । 
राडष्िय तथा अरतराडष्िय रुपमा भएका नीडत 
काययक्रमहरुको काययरियनका लाडग सहयोग गने, 
यस्ता नीडत डनयमहरुको बारेमा जानकारी 
गराउने तथा काययरियका सम्बरिमा डिडभन्न 
डकडसमका गोडष्ठहरुको आयोजना गने, 
अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने डिडभन्न संघ 
संस्थाहरुलाई सहयोग गने  हाम्रो मनख्य उिेश्य 
हो । त्यही अननरुप हामीले डिगो डिकास 
लक्ष्यहरुको बारेमा डिशेष जानकारी गराउन र 

यसमा अपाङ्गता भएका व्यडततहरुका सिालहरुलाई कसरी समािेश गनय सडकरछ भनेर छलफल 
गने उिेश्यले यो नेपाल अपाङ्ग मानि अडिकार केरि«सुँग डमलेर अपाङ्गताका सिालमा डिगो 
डिकास लक्ष्यहरु सम्बरिी अडभमनिीकरण काययक्रमको आयोजना गरेका हौ । यो डिगो डिकास 
लक्ष्यलाई नेपालको सरिभयमा समग्र डिकासको पडरकल्पना गरेको छ । यसका साथै अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरुका लाडग यो डिगो डिकास लक्ष्य मनख्य हनन् भन्ने कुरालाई पडन यसले अंडगकार 
गरेको छ । तर राडष्िय स्तरमा अरु के्षत्रमा केही अडभयानहरु िेडिएता पडन डिशेष गरी 
अपाङ्गतालाई नै लडक्षत गरेर काययक्रमहरु नभएको सरिभयमा हामीले यसलाई पडहलो पहलको 
रुपमा यो काययक्रमलाई डलएका छौ । यसलाई साथयकता डिनको लाडग नेपाल अपाङ्ग मानि 
अडिकार केरि«ले महत्िपूणय भूडमका िेलेको छ । डिगो डिकासमा समािेश गडरएका लक्ष्यहरुल े
डिषेश गरी अपाङ्गता भएका व्यडततहरुलाई लडक्षत गडरएको छ । डिगो डिकास लक्ष्य भनेको के 
हो ?, यसका लक्ष्यहरु के हनन ? र ती लक्ष्यहरुले अपाङ्गता भएका व्यडततहरुका सिाललाई 
कसरी समािेश गनय सतछ भन्ने कुरा प्रष्ट पानयको लाडग यो काययक्रमले महत्िपूणय भूडमका िेल्ने छ 
। डिगो डिकासमा समािेश भएका सिालहरुलाई नेपालमा लागन गनयको लाडग हामी सबैले आ–
आफ्नो तफय बाट पहल गनय जरुरी छ । 
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जानकारी गराइएको नथयो । िी लक्ष्यहरू जति ै

गररबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, 

सतुिातथ्य र समिृ जीिन, गणुतिरीय निक्षा, 

लैङ्नगक समानिा, तिच्छ नपउन े पानी िथा 

सरसफाइ, उद्योग निीन खोज र पिूायिार, 

असमान न्यनूीकरण रहकेा छन ् । त्यस ै गरी 

नकफायिी र तिच्छ ऊजाय, मयायनदि काम र 

आनथयक िनृि, नदगो सहर र समदुाय, जलिाय,ु 

हामीले डिकासका काययहरुमा डिगो डिकासका 
लक्ष्यहरुलाई पडन सुँगै डलएर जानन पियछ । यो 
कुरालाई सरकारी िा गैर सरकारी डनकायहरुमा 
समािेश गनय जरुरी छ । सरकारी िा गैर सरी संघ 
संस्थाहरुले आगामी डिनमा सचचालन गने 
काययक्रमहरुमा पडन डिगो डिकास लक्ष्यको बारेमा 
जानकारी डलन र यसै अननरुप काम गनय जरुरी 
िेडिरछ । डिकासका काययहरुमा यो डिगो 
डिकासले मागय िशयनको काम गने छ । यो डिगो 
डिकास लक्ष्यहरुका डिडभन्न लक्ष्यहरुमा 
अपाङ्गताका सिालहरुलाई पडन समािेश गडरएको 
छ । अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको सिाल हेने 
डनकायहरु मध्ये मडहला बालबाडलका तथा समाज 
कल्याण मरत्रालय पडन एक हो । यो मरत्रालयले 
अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने डिडभन्न संघ संस्थाहरुको सहकाययमा अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरुको लाडग काम गिै आएको छ । आगामी डिनहरुमा पडन मडहला बालबाडलका तथा 
समाज कल्याण मरत्रालयले गने डिडभन्न काययक्रमहरुमा डिगो डिकास लक्ष्यहरुलाई समािेश गरेर 
काम गने प्रडतििता जनाउन चाहरछन ।  अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको लाडग काम गने डिडभन्न 
संघ संस्थाहरु र डजल्ला स्तरमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरुले अब स्थानीय तहमा त्यहाँ 
भएका नयाँ पिाडिकारीहरुको कायय योजनामा यो डिगो डिकास लक्ष्यहरुलाई अगाडि रािेर काम 
गनयको लाडग  सबैले सचेत गराउन जरुरी छ । जसले गिा समाजमा अपाङ्गत भएका व्यडततहरु 
प्रडत सकारात्मक सरिेश जाने छ साथै हाम्रा डिकासका काययक्रमहरु, अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरुलाई पनर् याउने सेिा र उहाँहरुको अडिकारका लाडग गने सबै काययक्रमहरुलाई मूलिारमा 
लैजानन पियछ ।  
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िानन्ि न्याय र सक्षम ननकायहरू, लक्ष्य प्रानिका 

लानग साझेदारी सनहि १७ िटा लक्ष्यहरू रहकेो 

सो काययक्रममा जानकारी गराइएको नथयो । सोही 

काययक्रममा नदगो निकास लक्ष्यहरू अपाङ्गिा 

मतै्री रोजगारी बनाइन ु पन,े लगानी अपाङ्गिा 

मतै्री बनाइन ुपन ेकुरामा जोड नदइएको पनन नथयो 

। नदगो निकास लक्ष्यहरू अन्िगयि लक्ष्य १ मा 

गररबीको अन्त्य अन्िगयि सबै ठाउँबाट सब ै

प्रकारका गररबीको अन्त्य गन ेभन्न े रहकेो छ । 

यो लक्ष्य जीिनको अनिकारले अपाङ्गिा 

डिगो डिकास लक्ष्यको डिषयमा सन् २०१५ मा काम सनरु भएको 
हो र सन् २०३० सम्ममा यसमा उल्लेि भएका व्यिस्थाहरु 
सडहत काम सम्पन्न हनने लक्ष्य रहेको छ । यो डिगो डिकास 
लक्ष्य पडहला डिकासोरमनि िेशहरुलाई मात्र लडक्षत गरेर 
बनाइएको डथयो । अडहले यो सबै िेशहरुलाई लागन गडरएको छ 
। यसका १७ िटा लक्ष्यहरु रहेका छन् र १६९ िटा सहायक 
लक्ष्यहरु रहेका छन् ।  यसमा समािेश गडरएका लक्ष्हरु सबैको 
लाडग हो र त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यडततहरु पडन छनट्ने 
छैनन् । उनीहरुका सिालहरुलाई पडन समािेश गडरने छ । 
यसमा अपाङ्गताका सिाल समािेश गनयको लाडग हामी 
अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने डिडभन्न संघ संस्थाहरु तथा गैर 

सरकारी संघ संस्थाहरुले पडन पहल गनय जरुरी छ । यो डिगो डिकास लक्ष्यले समग्र डिश्िको 
डिकासलाई डनदृष्ट गरेको छ । यो हामी सबैको लाडग हो र सबै िेशहरुमा समान रुपमा लागन 
हनने छ । अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको अडिकार सम्बरिी महासरिीसुँग जोिेर बनाएको यो 
डिगो डिकास लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरीबी र भोकमरीको अरत्य गडरने कुरा 
पडन उल्लेि गडरएको छ भने िेश डभत्र रहेको असमानताको अरय गने कुरालाई पडन डिशेष जोि 
डिइएको छ । यो डिगो डिकास लक्ष्यले मडहला तथा बालबाडलकाहरूको प्रिियन गने, लैङ्गीक 
समानताको प्रिियन गने, प्राकृडतक स्रोत सािनहरुको उपयोग गने, स्थाई आय िृडि गने 
लगाएतका सिालहरुलाई समािेश गरेको कारण यो अपाङ्गता भएका व्यडततहरुको लाडग पडन 
त्यडिकै महत्िपूणय रहेको छ ।  
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भएका व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी 

महासनन्िको िारा १० ले समटेेको छ । 

व्यनिहरूले आफ्नो स्रोि ननयन्त्रण गनय पाउन े

अनिकार (अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

अनिकार सभबन्िी महासनन्िको िारा १२ ) 

काननूको अगानड समान मान्यिाले प्रत्याभनूि 

गछय र पयायि जीि तिर र सामानजक सरंक्षण 

(अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको अनिकार 

सभबन्िी महासनन्िको िारा २८) को  साथै िारा 

५,६,७,९,११,३२ ले पनन यी कुराहरूलाई 

समािेि गरेको छ । त्यस ैगरी नदगो निकासको 

लक्ष्य २ मा भोकमरीको अन्त्य अन्िगयि 

भोकमरीको अन्त्य गन,े खाद्य सरुक्षा िथा उन्नि 

पोर्ण सनुननिि गन े र नदगो निकासको प्रिियन 

गन े भन्न े कुरालाई प्रतट पाररएको छ । यसमा 

पयायि खाद्यान्नका साथै खाद्य सरुक्षा, संरक्षण र 

पयायि जीिन तिर (अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी महासनन्िको 

िारा २८), सभपनि र अंिमा तिानमत्ििा र 

उिरानिकारी पाउन े हक काननूको अगानड 

समान मान्यिाले प्रत्याभनूि गदयछ । (अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी 

महासनन्िको िारा १२ ) का साथै िारा 

५,६,७,९,३१ र ३२ ले पनन यी कुराहरूलाई 

समटेेको छ । यसरी न ै अन्य लक्ष्यहरू पनन 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको अनिकार 

सभबन्िी महासनन्िका निनभन्न िाराहरूसगँ 

सभबनन्िि रहकेा छन ्।  

नपेाल अपाङ्ग मानि अनिकार केन्रले 

नस.नि.एम.को सहयोगमा काठमाण्डौंमा 

आयोजना गरेको उि अनभमखुीकरण 

काययक्रममा नदगो निकासका १७ लक्ष्यहरूको 

निर्यमा ५ िटा समहू बनाएर िी लक्ष्यहरूमा 

अपाङ्गिाका के कतिा सिालहरूलाई समािेि 

गनय जरुरी छ भनरे छलफल गररएको नथयो । िी 

लक्ष्यहरूमा तिातथ्य ननकाय, सरं ना, खान े

पानी िथा सरसफाई, िौ ालय, निक्षा नदन े

ननकाय िथा निक्षा पिनि अपाङ्गिा मतै्री हुन ु

पन े सिालहरू समािेि गनुय पन े कुरामा 

सहभागीहरूले बिाउन ुभएको नथयो । त्यनि मात्र 

नभएर अपाङ्गिा अनकूुलको रोजगार हुन ुपने र 

यस निर्यमा सबै सरोकारिाला ननकायहरूमा 

जन िेना जगाउन ुपन ेकुरामा पनन जोड नदइएका 

पनन नथए । यसका साथै सो काययक्रममा नदगो 

निकास लक्ष्यमा अपाङ्गिाका सिालहरू 

समािेि गदाय अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको 

लानग भनरे अपाङ्गिा िब्द न ैउल्लेख गनुय पन े

पनन सहभागीहरूले बिाउन ुभएको नथयो ।  

अपाङ्गिाका सिालमा नदगो निकास लक्ष्यहरू 

सभबन्िी गररएको उि एक नदन े काययक्रममा 

नदगो निकासका १७ लक्ष्यका साथै यसको 

महत्त्िको बारेमा पनन प्रतट गराइएको नथयो । यी 
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लक्ष्यहरूमा अपाङ्गिाका के कतिा 

सिालहरूलाई समािेि गनय जरुरी छ र कसरी 

समािेि गन े भन्न े निर्यमा पनन छलफल 

गररएको नथयो । नदगो निकास लक्ष्यको एजेण्डा 

२०३० को एउटा भाग हो । जनु सयंिु राष्र 

सघंका १ सय ९३ िटा सदतय राष्रहरू 

सनभमनलि सपे्टेभबर २०१५ को ऐनिहानसक 

रानष्रय सािारण सभाको निखर सभमलेनमा 

पाररि गरेर सन ्२०१६ को जनिरी १ दनेख लाग ू

गरेको छ । अन्य दिेहरूमा जतिै हाम्रो दिे 

नपेालमा पनन अन्य निकासका काययक्रमहरूमा 

यो नदगो निकासका लक्ष्यहरूलाई सगँसगँै 

लैजान जरुरी दनेखन्छ । नदगो निकास लक्ष्यका  

पथृ्िी, मानि, समनृि, िानन्ि र साझेदारी गरी ५ 

िटा तिभभहरू रहकेा छन ् । यो नदगो निकास 

लक्ष्यमा एजणे्डा २०३० र नदगो निकास 

लक्ष्यको  व्याख्या सयंिु राष्रको अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूको अनिकार सभबन्िी 

महासनन्िमा समािेि गररएका अपाङ्गिा 

अनिकारका व्यितथाहरू माफय ि पनन हनेय 

सनकन्छ । नपेाल नतथि सयंिु राष्र सघंको 

कायायलयले सन ् २०३० सभम नदगो निकास 

लक्ष्यहरू हानसल गनयका लानग नपेाल सरकार, 

नागररक समाज, समदुाय र अन्य सरोकारिाला 

ननकायहरूसगँ नमलेर काम गरर रहकेो पनन छ । 

यो नदगो निकासका सबै लक्ष्यहरूमा सबै 

प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका 

सिालहरूलाई समािेि गनयको लानग 

अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े निनभन्न सघं 

सतंथाहरूले पनन सहकाययमा काम गनय जरुरी 

दनेखन्छ ।  

अधिमुखीकरण कायशक्रम 
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 जानकारी 

अटिजम केयर नपेाल सोसाइिी 

गैरीधारा, काठमाडौं 

 

अतटजमको सामान्य पररचय :  

अनटजम बच् ाले जन्मजाि रूपमा नलएर आउन े

एक नििरे् प्रकारको अपाङ्गिा हो । यसलाई 

मनतिष्क निकासको निकार Neuro Develop-

mental Disorder’ पनन भननन्छ । यसले 

मनतिष्कको सामान्य काययहरूलाई प्रभानिि 

पादयछ । अनटजम प्राय जसो जन्मकेो ३ िर्यनभत्र 

प्रतट रूपमा दनेखन्छ  र यो जीिनभर रही रहन्छ । 

अनटजमका लक्षणहरू व्यापक रूपमा फरक-

फरक नकनसमका हुन्छन ् । िर मलू समतयाको 

रूपमा ३ िटा पक्षमा जनटल समतयाहरू 

दनेखन्छन ्:  

१) सच ार लाई बझु्न र प्रयोग गनय कनठनाइ 

२) सामानजक सीप बझु्न र प्रयोग गनय कनठनाइ   

३) दोहोर् याएर गन े व्यिहाररक समतया िथा 

सोच्न िथा सक्न ेक्षमिामा एकरूपिा नहुन ु। 

यी िीन अितथाको सनमश्रणलाई अनटजमको 

नत्रकोण पनन भननन्छ ।   

यी समतयाहरू अरू अपाङ्गिामा भन े नपाइन े

हुन्छ र यो अनटजमको नििरे् प्रकार हो । 

अनटजमका लक्षणहरू व्यनि व्यनिमा व्यापक 

रूपमा नभन्न भएको कारणले यसलाई अनटजम 

तप्रेक्रम निकार ‘Spectrum Disorder’ को 

रूपमा पनन नलइन्छ । अनटजम भएका 

व्यनिहरूलाई सािारण सच ार र सामानजक 

कनठनाइ दखेी नलएर जीिन यापनमा सदा 

अरूको सहायिामा नजउन ुपन ेअितथा हुन्छ । 

 

अतटजम भएका व्यतिमा यस्िा समस्याहरू 

देतिन सक्दछन ्: 

आखँामा आखँा नजिुाउन,े एक्लै बतन रु ाउन,े 

बोलेर आफूलाई  ानहन े कुराहरु व्यि गनय 

नसक्न,े िब्द िा िाक्य दोहोर् याउन,े हरेाई, 

सनुाई, छुिाई, सुघँाई िा तिाद नलन े जतिा 

नक्रयाकलापमा बढी सिेंदनिील हुन,े कुन ै पनन 

ितिपु्रनि अतिाभानिक लगाि दखेाउन,े एउटै 

िारीररक  ाल बारभबार दखेाउन ेआदी गछयन ्। 

उदाहरणका लानग यतिा बालबानलकाले आफ्नो 

इच्छा निपरीि लगुा लगाउन दबाब नदएमा 

दुुःनखि हुन्छन ्।  

 

नेपालमा अतटजमको अवस्था : 

नपेालको पररपके्षमा अनटजम िरैे न ैनौलो निर्य 

िति ु हो । अनटजमको बानहरी अदृश्यपन न ै

यसका सबै भन्दा ठूलो  नुौिी रहकेो छ र 

बालबानलकाको िीघ्र ननदानमा ठूलो बािाको 

रूपमा दखेा परेको छ । अनभभािक, निक्षक 
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िथा तिातथ्यकमीहरू यस अितथालाई पनह ान 

गनय असक्षमिाको कारणले गदाय िरैे 

बालबानलकाहरूको ननदान नभएको अितथा छ 

भन ेकनिलाई गलि पनह ान याननकी “बौनिक 

अपाङ्गिा” को सजं्ञा पनन नदएको प्रिति पाइन्छ 

। िर िातििमा अनटजम भएका व्यनिहरूको 

बौनिक अितथा िरैे प्रनिििले सबल हुन ेगरेको 

निश्वमा िरैे उदाहरणहरू पनन पाइएका छन ् । 

उनीहरूको सच ार र सामानजक व्यिहाररक 

ज्ञानको असमानिाले गदाय उनीहरूको बौनिक 

अितथा, ठीक िररकाले प्रतफुटन गनय उनीहरू 

असक्षम रहकेो कुरालाई निज्ञानले पनन पनुष्ट 

गररसकेको छ ।  

निश्वको पनछल्लो िथ्याङ्क अनसुार हरेक ६८ 

जना जन्मकेो बालबानलकाहरू मध्ये १ जनालाई 

अनटजमको अितथाले ग्रनसि भएको पनुष्ट 

भएको पाइन्छ र निश्व भरको दर एकैनासको हुन 

सक्न े अनमुान पनन गररएको छ भन्न े मान्यिा 

बमोनजम नपेालमा कररब ३ लाख अनटजम 

भएका व्यनिहरू भएको अनमुान गररएको छ । 

हामी हाम्रो दिेमा अनटजमलाई सनह पनह ान 

नदनमा अझै नपछनडएको न ैआभास झनल्कन्छ । 

मुख्य समस्याहरू : 

१. दिे भर अनटजमको जन िेना कमी 

२. अनटजम भएका व्यनिहरूका लानग 

आिश्यक सिेा िथा सनुििाको कमी 

३. अनटजमको सिेा समदुायमा नबतिार गनयको 

लानग नीनिको कमी 

३. अनटजमको पनह ान र ननदानको समतया 

४. आिश्यकिा अनसुार सिेा नबतिार गनयको 

लानग दक्ष जनिनिको कमी   

५. नपेालमा अनटजमको िथ्याङ्क नहुन ु

६. अनटजम सभबन्िी अनसुन्िानको कमी 

७. अनटजम सभबन्िीको नििरे्ज्ञ जनिनिको 

कमी 

८. अनटजम सभबन्िी नीनिहरूको कमी 

 

यस अपाङ्गिासगँ जोतिएका मुख्य 

दातयत्वहरू :   

प्रारतम्भक पतहचान र कायाक्रम कायाान्वयन 

(Early Diagnosis and Intervention): 

अनटजम एक जनटल प्रकारको निकासात्मक 

अपाङ्गिा हो । िारीररक रूपमा अपाङ्गिा 

अतपष्ट हुन े र व्यिहाररक रूपमा मात्र न ननन े

भएकोले सानो उमरेमा पिा लाग्न गारो हुन े

 नुौिी छ । तिातथ्यकमी, अनभभािक, 

निक्षकहरूको माझमा यसको जन िेना व्यापक 

रूपमा हुन आिश्यक छ । बच् ा जन्मकेो ६, ८ 

मनहना दनेख यसका लक्षणहरू दनेखन थाल्छन ्। 

त्यसलैे सािारणिया बच् ाको िारीररक निकास 

बाहके, उसको स ंार,  सामानजक सीपको 

निकास इत्यानद उमरे सापके्ष भएको छ या छैन 

ध्यान नदन ुपने हुन्छ । २ िर्य सभम पनन  दनैनक 

स ंारको लागी आिश्यक तिाभानिक बोलीको 

निकास नभएमा, िब्दहरू दोहोर् याउनमेा नसनमि 

रहमेा, खेलौना नखेलेमा, उसले काययको 

जानकारी 
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सािारण अनकुरण नगरेमा, अिानब्दक सिंाद र 

अरूसगँ पालो पनखयन ेजतिा व्यिहार प्रदियनीमा 

कमजोर रहमेा, उन ि तिातथ्यकमीसगँ सल्लाह 

नलई पनह ान गनय अत्यन्ि जरुरी हुन्छ । िीघ्र 

पनह ान र प्रारनभभक कायायन्ियन (Early Di-

agnosis and Intervention): 

प्रदान गरेमा व्यनिको पनछल्लो समयमा 

भानर्क, सामानजक, बौनिक निकासमा 

प्रभािकारी असर पदयछ ।   

पररवारले स्वीकार गनुा पने  (Parental ac-

ceptance): 

िरैे अितथामा अनटजम भएका बालबानलकाका 

अनभभािकलाई आफ्नो बच् ाको अपाङ्गिा 

बझु्न र नतिकानय ननकै  नुौिी पणूय हुन्छ । एउटा 

िारीररक रूपमा तितथ रहकेो बालक पनन 

अपाङ्गिाको निकार हुन सक्छ भन्न े सिाल 

पटक– पटक अतिीकायय छ । अनटजमको 

बानहरी अतपष्टिा र असान्दनभयक व्यिहारलाई 

बेला–बेलामा ‘बदमास, अटेरी, नजद्दी’  

बच् ाको रूपमा नलइन्छ । आफ्नो बच् ाको 

सिायनगकं निकास (global development) 

नभएको अितथा, उसको भानर्क, सामानजक, 

सीपको नढलाई भएको अितथालाई  ाडै 

नतिकारी, आिश्यक िानलम समिे नलएर 

आफ्नो बच् ालाई सहयोग परु् याउन जरुरी छ । 

उमरेसगँै ठीक होला भन्न ेआिा राखेर बच् ाको 

प्रारनभभक हतिक्षेपबाट िनच ि गराउन ु ठूलो 

भलु हुन सक्छ ।  

अतटजमको बारेमा सबैको सहयोगमा गनुा 

पने दातयत्व : 

नपेालको पररिेिमा अनटजम िरैे न ै नौलो 

प्रकारको अपाङ्गिा हुन सक्छ । सानो भन्दा 

सानो उमरेमा प्रारनभभक नक्रयाकलापहरूद्वारा 

उनीहरूका हरेक जनटल अितथाहरूलाई  

सभबोिन गद ै उनीहरूको क्षमिाले भ्याए सभम 

सहुाउँदो िािािरण र ररजनबेल एकोमोडेसन 

(reasonable accommodation) गरर मलू 

िारका निद्यालयहरूमा पनन पठनपाठन भइरहकेो 

छ । यनि भन्दा भन्द ै पनन अनटजमको कारणल े

स ंार र सामानजक नि लनको समतयालाई 

जिुरे आत्म ननभयर हुन गाह्रो हुन ेर जीिनमा िरैे 

अितथामा सहयोगीको आिश्यकिा पन ेयथाथय 

पनन निश्व भर जाहरे न ैछ । समयमा सिेा िथा 

काययक्रम कायायन्ियन (Intervention)  गराइयो 

भन ेपनन पनछ गएर आत्मननभयर हुन अरूको कम 

सहयोग भए पगु्छ  भन ेयस अिसरबाट िनच ि 

भई अरू पनछल्लो समयको हतिक्षेप पनन 

ननदइएमा, दनैनक काययमा समिे िीव्र सहयोग 

भएमा मात्र गनय सक्न े यथाथयिा दनेखएको छ । 

जसले गदाय राज्यलाई समिे ठूलो आनथयक भार 

पन ेहुन जान्छ । प्रारनभभक काययक्रम कायायन्ियन, 

अनभभािकको माया, साथ, सहयोग, निक्षा 

आनद ननरन्िर भएमा थोरै सहयोगमा आफ्नो 

 ाख लाग्दो काययमा िरैे योगदान नदन सक्दछन ्।   

    

जानकारी 
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अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पनुस्थाापना केन्द्र, 

काभ्रे । 

िरैे जसो बच् ाहरूले नहड्ँन सरुु गदाय गोडाहरू 

फट्याएर र खटु्टाको नभत्री भागले मात्र टेकेर 

नहड्ँछन ् । प्रायजसो बच् ाहरूमा यो पनछ गएर 

आफँै ठीक हुन्छन ्भन ेकनिपयमा नििरे् उप ार 

न ै ानहन ेखालको निकृनि दखेा पदयछ । Con-

genital Talipes Equino Varus (CTEV) 

भन्नाले जन्मजाि खटु्टा र पिैाला िल झकेुर 

नभत्रनिर फनकय एको बनुझन्छ । यसलाई सरल 

भार्ामा क्लब फुट भननन्छ । क्लब फुट खटु्टामा 

हुन े जन्मजाि निकृनि हो । कनहलेकाही ँ यो 

समतया एउटै पररिारका िरैे बच् ाहरूमा समिे 

हुन सक्छ ।  

 क्लब फुट के-के कारणले गदाा हुनसक्छ ? 

क्लब फुट के कारणले हुन्छ भन्न े कुरा थाहा 

नभए िापनन आमाको पटेमा छँदा बच् ाको 

नतथनि (पोनजिन) ननमल्न,ु गभयमा कुन ैकारणले 

हानी पगु्नाले, गभयमा संक्रमण हुनाले एिं 

िंिाणगुि लगायि अन्य कारणहरूले गदाय क्लब 

फुट दनेखन सक्छ । अनिकांि क्लब फुट 

िरीरका अरू कुन ै समतयाहरू सगँ सभबनन्िि 

हुदँनै । िर कनहलेकाही ँ तपाइना िाइनफडाको 

कारणले पनन क्लब फुट दखेा पछय । साथै 

मनतिष्क पक्षघाि, पोनलयो, नहपको जोनी 

फुतकेको, जोनीको सकं्रमण र सरु्भुना नाडीमा 

खराबी भएका बच् ाहरूमा पनन नबतिारै-

नबतिारै क्लब फुट हुनसक्छ । त्यसलेै क्लब फुट 

भएको बच् ाको मरेुदण्डको र नहपको पनन जाँ  

गनुय ननिान्ि आिश्यक छ ।  

लक्षण 

 पिैला िलनिर झकेुर नभत्रनिर घमुकेो हुन्छ 

।  

 कुकुय च् ा नभत्रनिर फनकय एको हुन्छ । 

 पिैला नसमी आकारको हुन्छ । 

 नपडौंलाको मांसपिेी सकेुको र खटु्टा 

सानो दनेखन्छ । 

 पिैालाको बानहरी भागमा बाक्लो मासकुो 

डल्ला दनेखन सक्छ । 

 नहडँाई असामान्य दनेखन्छ । 

प्रकार 

निकृनि र गनभभरिाको आिारमा क्लब फुट लाई 

जानकारी 
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३ प्रकारमा निभाजन गररएको छ । 

क) नरम (Supple) 

पिैालाको जोनीलाई  लाउँदा परैु जोनीको  ाल 

हुन्छ भन े त्यतिो खालको क्लब फुटलाई नरम 

(supple) क्लब फुट भननन्छ । यसलाई िन्काउन े

अभ्यास र काम्रो लगाएर राम्रो गनय सक्छ । 

ि) प्रतिरोिी -Resistant_ 

पिैालाको जोनीलाई  लाउँदा परैु जोनीको  ाल 

हुदँनै र केही अिरोि  लाएको व्यनिको हािमा 

अनभुि हुन्छ भन ेत्यतिो खालको क्लब फुटलाई 

प्रनिरोिी (Resistant) क्लबफुट भननन्छ । 

यसलाई केही हदसभम िन्क्याउन े अभ्यास र 

क्तसररयल पन्सेटी कास्ट 

शल्यदक्रया गररसकेपक्तछ 
क्ति.क्तब. क्तस्पलन्ट 

सहायक उपकरण लगाएको व्यायम 

जानकारी 
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काम्रो नदएर राम्रो गनय सनकन्छ । 

ग) किा -Rigid_ 

पिैालाको जोनी  लाउँदा पट्टकै  ाल हुदँनै भन े

त्यसलाई  कडा (Rigid) क्लबफुट भननन्छ । 

यसलाई िल्यनक्रयाको आिश्यकिा हुन्छ । 

उपचार 

क्लब फुटको उप ार बच् ा जन्म े पनछ जनि 

सक्यो  ाँडो गरेमा राम्रो पररणाम दनेखन्छ । भखयर 

जन्मकेा बच् ाका हाडहरु नरम न ै हुन्छन,् िर 

समय नबत्द ै गएपनछ िी हाडहरू कडा हुदँ ै

जान्छन ्र सामान्य बनाउन गाह्रो हुन्छ । निश्वभरर 

पररन ि पोन्सटेी कातट (Ponseti cast) 

पिनिबाट जनि सक्दो  ाँडो उप ार गरेमा 

खटु्टाको निकृनि सामान्य अितथा ल्याउन 

सनकन्छ । जनु पिनि प्रत्येक ५ दनेख ७ नदनमा 

नसररयल कानतटङ्ग लगाएर क्रनमक रुपमा 

निकृनिलाई नमलाउँद ैजान्छ । यस नकनसमले ५ 

दनेख ७ पटक सभम नसररयल कानतटङ्ग गनुय पने 

हुन्छ िर कुकुय च् ाको मांसपिेीलाई प्लातटरले परैु 

नमलाउन नसनकन ेभएकोले सानो िल्यनक्रया गनुय 

आिश्यक छ । िल्यनक्रया गररसकेपनछ नििरे् 

खालको उपकरण नदन्छ । जसलाई डेननस ब्राउन 

नतप्लन्ट भननन्छ । आिश्यकिानसुार बच् ा 

नहड्ँन थालेपनछ क्लब सजु नदन ुपदयछ । 

नेपालमा क्लब फुटको अवस्था 

क्लिफुट एक अनि सािारण जन्मजाि मांसपिेी 

अनतथपचजर समतया हो । निश्वको आकँडा 

अनसुार १००० जना जीनिि बालबानलका मध्य े

१ जनामा र अपाङ्ग बाल अतपिालको 

िथ्याङ्क अनसुार १००० जना जीनिि 

बालबानलकाहरू मध्ये ३ जनामा क्लि फुटको 

समतया दखेा परेको छ । पोन्सटेी इन्टरनिेनल 

एसोनसएसनका अनसुार नपेालमा हरेक िर्य 

८०० जना क्लिफुट भएका बालबानलकाहरूको 

जन्म हुन्छन ् । निश्व तिातथ्यको िथ्याङ्क– 

२०१४ का अनसुार १३८,५३८ जना 

बालबानलकाहरू क्लि फुट भएका जन्मकेा नथए 

जसमध्ये प्राय न्यनू मध्यम आनथयक तिर भएका 

दिेहरूका बालबानलकाहरू नथए । 

क्लिफुट नपेालमा बढी दनेखन े जन्मजाि 

िारीररक निकृनि हो । यसको पनह ान समय म ै

भएमा  ाडै न ैउप ार र पनुतथायपन गनय सनकन्छ । 

नपेाल जतिो निकासोन्मखु दिे साथै आनथयक 

कमजोर  र भौगोनलक निकटिाको कारणल े

समयम ै क्लिफुटको पनह ान र उप ार सनह 

िररकाले हुन नसकेको अितथा छ । यतिो 

पररनतथनिका बाबजदु नपेालमा िारीररक 

अपाङ्गिाको पनह ान, उप ार, पनुतथायपन, 

सामानजकरण र समाजमा पनुुः सहभानगिाको 

जानकारी 
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क्षेत्रमा अग्रसर अपाङ्ग बाल अतपिाल िथा 

पनुतथायपना केन्रद्वारा क्लि फुट को पनह ान, 

उप ार र पनुतथायपनाको लानग निगि ३२ िर्य 

दनेख काययरि यस अतपिालले हाल सभम 

७,१८८ जना बालबानलकाहरूको उप ार र 

पनुतथायपन गररसकेको छ । अपाङ्ग बाल 

अतपिाल िथा पनुतथायपन केन्रले पनछल्ला 

िर्यमा िानर्यक ४०० भन्दा बढी नया ँ

बालबानलकाहरूको पनह ान र उप ार गद ै

आएको छ । यस केन्रमा क्लब फुटको उप ार 

गनय आनहेरूमा बालकहरू ७० प्रनििि र 

बानलकाहरू ३० प्रनििि रहकेो पाइएको छ । 

क्लबफुटको उप ार िल्यनक्रया निना गररन े

पोन्सटेी कातट प्रनिनि अपाङ्ग बाल अतपिाल 

िथा पनुतथायपन केन्रले सन ्२००४ मा नपेालमा 

नभत्र्याएर सरुुिाि गरेको नथयो । पोन्सटेी कातट 

प्रनिनिबाट मात्र ै हाल सभममा ३,८८६ जनाको 

१०,३५३ पिैालाको सफलिापिूयक उप ार 

गररसकेको छ । यो प्रनिनिबाट आिश्यक 

मात्रामा कातट लगाएपनछ सानो नहल कट ररनलज  

गररन्छ । यो उप ार पिनिबाट क्लिफुट भएका 

कररब ९० प्रनििि बालबानलकाको सफलिा 

पिूयक उप ार भएको छ भन े बाँकी नढलो 

पनह ान भएका कररब १० प्रनिििको 

िल्यनक्रया गरी उप ार गन ेगररन्छ ।   

तजम्मेवारी 

पररवारको तजम्मेवारी 

पररिार न ै पनहलो पनह ानको माध्यम हो । 

क्लबफुटको उप ार र पनुतथायपनाको लानग 

पररिारको महत्िपणूय भनूमका हुन्छ । पररिार 

भन्नाले नििरे् ि आमा बिुाले सन्िान जन्म े

पिाि ् आफ्नो बच् ाको िारीररक अितथा के 

कतिो छ भनन सामान्य जाँ  गन ेर केही समतया 

दखेेमा िरुुन्िै ननजकका तिातथ्य उप ार केन्रमा 

गई जँ ाउन े र सोिपछु गनुय पदयछ । क्लब फुट 

एक सामान्य िारीररक निकृनि भएको कारणले 

समय म ै पनह ान भए सामान्य खालको 

क्लबफुटलाई घरैमा सामान्य व्यायाम गरे पनन 

नसिा बनाउन सनकन्छ । अिुः आमा बबुाले 

यसको बारेमा जानकारी हानसल गरररहन ु

अत्यािश्यक हुन्छ । उप ारको क्रममा तिातथ्य 

उप ार केन्रले बोलाएको बेलामा जाँ  गराउन 

लैजान,े आिश्यक व्यायाम गन,े बच् ाको उन ि 

तयाहार ससुार गन े र उप ार पिाि ् लगाउन े

सहायक उपकरणको अितथा ठीक छ िा छैन 

भनन ननयनमि अिलोकन गन,े सहायक 

उपकरणको लगाउन आफ्नो बच् ालाई सहयोग 

र तयाहार गन ेजतिा काययहरू पररिारको दानयत्ि 

हुन्छ ।  

 

जानकारी 
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व्यतिगि तजम्मेवारी 

सानो बालबानलकाहरूका लानग पररिारको 

भनूमका ठूलो हुन्छ भन े ठूला बालबानलकाहरू 

जो आफैले बझु्न सक्दछ उसले आफ्नो 

अितथाको बारेमा आमा बबुालाई जानकारी 

गराउन ु पदयछ । पिैलाको समतयाको कारणले 

अन्य नक्रयाकलाप िथा पढाईमा परेको असरको 

बारेमा आफ्नो पररिार सगँ छलफल गनुय पदयछ । 

साथै पनह ान भई उप ार गराउन े क्रममा 

तिातथ्यकमी िथा सभबनन्िि न नकत्सकको 

सल्लाह अनसुार ननयनमि व्यायाम गन,े सहायक 

उपकरणको प्रयोग गनय ननह नक ाउन,े ननयनमि 

जाँ को लानग आफ्नो अनभभािकसगँ तिातथ्य 

उप ार केन्रमा जान ेगनुय पदयछ । 

स्वास््यकमीको तजम्मेवारी 

तिातथ्यकमीहरू रोग र तिातथ्य समतयाको 

पनह ान, उप ार र पनुतथायपनाको प्रनक्रयाका 

प्रमखु पात्र हुन ्। तिातथ्यकमीहरूले क्लबफुटको 

पनह ान पिाि ् कुन प्रनक्रया, उप ार निनि हो 

सनह ननणयय नलन ु पदयछ । तथानीय िहका 

तिातथ्यकमीहरूले क्लबफुटको पनह ान गरर 

सभबनन्िि उप ार केन्रमा प्रेर्ण (refer) गनुय 

पदयछ । उप ार प्रनक्रयाको बारेमा बझु्न े

बालबानलका छन ् भनन क्लबफुट भएका 

बालबानलका र उसका आमा बबुालाई बिाउन ु

पदयछ । उप ारको क्रममा ध्यान परु् याउन ु पन े

कुराहरु, जनटलिाको बारेमा, सहायक 

उपकरणको ननरन्िर प्रयोग र ननयनमि 

जाँ हरूको बारेमा तपष्ट सरल भार्ामा बझु्न ेगरी 

बिाउन ुपदयछ । 

समुदायको तजम्मेवारी  

क्लबफुटको पनह ान, पनुतथायपनाको प्रनक्रयामा 

समदुायको अत्यन्ि महत्िपणूय भनूमका रहकेो 

हुन्छ । क्लबफुट भएका बालबानलकाहरू 

समदुायकै एक अनभन्न सदतयहरू भएकोले, 

क्लबफुट भएका बालबानलकाहरूलाई अन्य 

बालबानलकाहरू सरह माया, तनहे, सामानजक 

सरुक्षा, सामानजक नक्रयाकलापमा समान 

सहभानगिाको लानग जोड नदन ु पदयछ । 

समदुायका कुन ै सदतयहरूको बच् ा क्लबफुट 

भएको जन्मकेो उप ारको लानग सहयोग र परैिी 

गन े मखु्य नजभमिेारी रहन्छ । समाजबाट गररन े

भेदभाि पणूय िािािरणलाई हटाई यतिा 

बालबानलकाहरूको िनृि निकासको लानग 

ऐक्यिििाका साथ समािेिी निकासको काययमा 

सहभागी हुन ुपदयछ । 

जानकारी 
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मटस्तष्क पक्षघात स्वावलम्बन समहू नपेाल, 

धापाखेल, लटलतपरु  

 

मनतिष्क पक्षघाि बच् ा जन्मदा, जन्मन ु भन्दा 

अगानड िा निि ु अितथामा निनभन्न कारणले 

मनतिष्कमा  ोट लानग उत्पन्न हुन ेअितथा िा 

अपाङ्गिा हो । मनतिष्क पक्षघािबाट प्रभानिि 

बालबानलकाहरूमा अन्य अपाङ्गिा जतिै छारे 

रोग, सतुि मननतथनि, नसकाइमा समतया जतिा  

समतयाहरू पनन दखेा पदयछ । मनतिष्क पक्षघाि 

भएका बालबानलकाहरूमा प्रत्येकको छुट्टाछुटै्ट 

समतया हुन े हुदँा प्रत्येक बच् ाको लानग  छुटै्ट 

नििरे् प्रकारको सिेा एिं सनुििा आिश्यक 

पदयछ । यस सभबन्िी ज्ञानको अभाि र उप ारको 

लानग पहु ँ नभएका कारण मनतिष्क पक्षघाि 

भएका बालबानलकाहरू र निनका 

अनभभािकहरूले अनि न ै कष्टकर, अमानिीय, 

अपहनेलि एिम ्असहज जीिन नबिाउन बाध्य 

छन ्।  

 

मनतिष्क पक्षघािबाट प्रभानिि बालबानलकामा 

निनभन्न ननकायहरूको दानयत्िहरू  

 

पररवारको दातयत्व : 

 अपाङ्गिा अितथालाई नतिकान े 

 नििरे् तयाहार िथा हरे ाह गनुय मलू 

नजभमिेारी हुनछे    

 माया, तनहे िथा आिारभिू आिश्यकिा 

पनूिय गन े 

 तिातथ्य ठीक राख्न ु 

 सकं्रमणबाट ब ाउन ु 

 पोर्णको तिर ठीक राख्न ु 

 दनैनक नक्रयाकलापमा सहयोग गन े 

 व्यनिगि आिश्यकिा पनह ान गरर 

जानकारी 
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आिश्यक सिेा सनुििाहरू 

उपलब्ि गराउन े 

 सके सभम सबै क्षेत्रमा सक्षम (normal) 

बच् ालाई सरह सिेा सनुििा उपलब्ि 

गराउन े

 उसले गनय सक्न ेकाम गनय प्रोत्सानहि गरेर 

।  

 उनीहरूलाई अभ्यासहरू गनय मद्दि गरेर ।  

 उनीहरूलाई पररिार र सामानजक 

नक्रयाकलापहरूमा समािेि गरेर 

 

मतस्िष्क पक्षघाि वाट प्रभातवि 

बालबातलका आफ्नो दातयत्व 

  

 दनैनक नक्रयाकलापमा भाग नलन े 

 नजभमिेारी बोि गनय पन े 

 सक्दो काम आफै गन े 

 परामिय लाई अनसुरण गरेर र जनि सक्दो 

सनक्रय रहरे । 

 ननयनमि अभ्यासहरू गरेर । 

 समदुायका नक्रयाकलापहरूमा सनभमनलि 

भएर ।  

 

समुदाय/समाजको दातयत्व 

 अपाङ्गिा लाई नतिकान े 

 अपाङ्ग मतै्री िािािरण बनाउन आ—

आफ्नो िफय  िाट सहयोग पयुायउन ु 

 निनभन्न सामानजक भेलामा सहभानगिा 

गराउन ेर अिसर प्रदान गन े। 

 रोजगार/ अिसर जटुाई नदन सहयोग गन े 

 भेदभाि रनहि  समाजको ननमायण गरेर । 

 जन िेना मलूक काययक्रमहरू  लाएर । 

 उनीहरूलाई हौसला प्रदान गरेर । 

 तिातथ्य निनिरहरू को आयोजना गरेर ।  

 

स्वास््यकमीको दातयत्व  

 उन ि परामिय बच् ाको अितथा अनसुार 

नदन ु 

 प्रत्येक बालबानलकाहरूमा आ-आफ्नो 

क्षमिाहरू हुन्छन,् त्यसको सनह जाँ  

पडिाल गरेर अनभभािकहरूलाई ज्ञान 

नदन ु। 

 सभबनन्िि ननकायसगँ समन्िय गरी प्रेर्ण 

गन े।  

 

सामातजक कायाकिााको दातयत्व  

 व्यनिलाई पररिारमा समािेि गराउन 

पररिारलाई सकेसभम उत्प्रेररि गराएर । 

 मनतिष्क पक्षघाि हुनकुा कारणहरू र 

रोकथामका िररकाहरूबारे जन िेना 

फैलाएर । 

 मनतिष्क पक्षघाि सभबन्िी सिेा सनुििा 

नदन े सघं सतंथाहरूको बारेमा जानकारी 

नदएर  

 आिश्यकिा अनसुार सच ारका लागी 

मद्दि गरेर । 

जानकारी 
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 पढाई र खेलमा सहयोग गरेर । 

 नदनहु ँ गररन े नक्रयाकलापहरूमा सहयोग 

गरेर । 

 

मनतिष्क पक्षघाि तिािलभबन समहू, नपेालले 

मनतिष्क पक्षघािबाट प्रभानिि बालबानलकाहरू 

र निनका अनभभािकहरूले भोग्द ै आएको 

कष्टकर जीिनलाई सहज िथा सरल बनाउन,े 

निनीहरूलाई सबल, सक्षम एिं निनक्षि बनाउन े

र निनीहरूको हक अनिकार सरुनक्षि गन ेउद्दशे्य 

नलई निनभन्न  काययक्रमहरू स ंालन गद ै

आइरहकेो छ ।मनतिष्क पक्षघाि तिािलभबन 

समहू नपेाल, िापाखेल लनलिपरुमा छ ।  

 

यस केन्द्रबाट तलन सतकने सेवाहरू 

मनतिष्क पक्षघाि पनुतथायपना केन्र : 

यस केन्रमा मनतिष्क पक्षघािबाट प्रभानिि 

बालबानलका पनुतथायपना क्रममा ननभन सिेाहरु 

प्रदान गद ैआएको छ । न नकत्सा सिेा, नफनजयो 

थेरापी सिेा, तपी  थेरापी सिेा, मनोनिज्ञान 

नििरे्ज्ञ सिेा, सामानजक परामिय, छारेरोगको 

और्नि िथा प्रानिनिक सामाग्रीको लानग 

परामिय पदयछन ् । यी सिेाहरूका लानग 

टेनलफोनबाट समय नलई सेिा प्राि गनय सक्ने छ 

र यो 

केन्र 

जानकारी 



R i g h t s  o f  P W D s :  A c t i o n  i n  D e v e l o p m e n t  २६२६ 

 

िननिार र आइििार बाहके अन्य नदन १० बजे 

दनेख ४ बजे सभम खलुा रहने छ ।  

 

तवशेर् तशक्षा कायाक्रम / तदवा स्याहार 

केन्द्र :   

मनतिष्क पक्षघािबाट प्रभानिि बालबानलका 

नििरे् निक्षा काययक्रम िापाखेल, लनलिपरुमा 

स ंालन छ भने काठमाण्डौं उपत्यका लगायि 

निनभन्न नजल्लाहरूमा नदिा तयाहार केन्रहरू 

स ंालन छन ् ।  िापाखेल िा सच ानलि नदिा 

तयाहार केन्रहरूको जानकारीका लानग यस 

सतंथामा सभपकय  गनय सनकन्छ । 

 

घर दैलो कायाक्रम  

मनतिष्क पक्षघािबाट प्रभानिि बालबानलकाको 

घर दलैोमा गई यस सतंथाले निनिि सिेा पयुायउँद ै

आएको छ । हाल यी काययक्रम काठमाण्डौं 

उपत्यका लगायि अन्य २२ नजल्लामा  स ंालन 

गरर िानर्यक १५०० भन्दा बनढ बालबानलका 

िथा निनका अनभभािकलाई सिेा पयुायउँद ै

आएको छ ।  

 

आवासीय कायाक्रम : 

यस आिासीय काययक्रम (फूलबारी काययक्रम) मा 

२२ नजल्लाका निनभन्न समहूमा आिश्यकिा 

अनसुार अनभभािक िथा बालबानलकाहरूलाई 

केन्रमा ल्याई उप ार सिेा प्रदान गन े र निनका 

अनभभािकहरूलाई पनुतथायपना सभबन्िी निनिि 

िानलम नदन ेछ  ।   

 

यतिा बालबानलकाहरूकोसमतया न नरे मात्र 

निनका नििरे् आिश्यकिाहरूको सही पनह ान 

हुनसक्छ । यसका नननभि ननभन कुराहरूमा ध्यान 

नदन ुजरुरी छ : 

 बालबानलकालाई ननकटिम अिलोकन 

गन ेबानी बसाल्न े। 

 निनले केके गनय सक्छन,् केके गनय सक्दनैन ्

भन्नमेा प्रतट हुन ु। 

 निनका नििरे् आिश्यकिा पयुायउँद ैलानग 

अनभुिी व्यिसायी िा परामिय दािाबाट 

सल्लाह नलन ु

      यतिा बालबानलका निकास र निनका 

अितथामा सिुार ल्याउनका लानग गनुय 

पन ेसबै प्रयासहरू  तनहेपणूय िािािरणमा 

हुन ुननिान्ि जरुरी छ । 

यस अपाङ्ग आवाज 

पतत्रकामा प्रकाशन गररएका 

तनजी तवचार िथा लेिहरूले 

अपाङ्ग आवाज मातसक 

पतत्रकाको प्रतितनतित्व गदैनन ्।  

- सम्पादक 

जानकारी 
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वी.पी नते्र प्रटतष्ठान, मध्यपरु टठमी 

 

१. दृति अपाङ्गिा र बतहरोपना पररचय 

आखँा नदखे्न ु िथा न्यनू दृनष्ट हुनलुाई दृनष्ट 

अपाङ्गिा भननन्छ । कान नसनु्न े िथा श्रिण 

क्षमिा ह्रास हुनलुाई बनहरोपना भननन्छ ।  

 

२. अवस्था 

नपेालको अन्िोपन ननिारण काययक्रमका 

मध्यािनि मलू्याकंनले नपेालमा कररब 

२,७५,००० दृनष्टनिनहन रहकेा र १,२०,००० 

बालबानलकाहरू दृनष्टनिनहन र न्यनूदृनष्ट भएका 

हुदँा निनीहरूलाई ननयनमि निद्यालयमा सलंग्न 

गराउन ुपन ेआिश्यकिा रहकेो भन्न ेसन ्२०१० 

को िथ्याङ्कले दखेाएको छ । त्यसगैरी 

िथ्याङ्क अनसुार ३, ५०, ००० बालबानलका 

हरू कान नसनु्न ेछन ् । दृनष्ट र श्रिण िनि कम 

भएका बालबानलकाहरूको १ प्रनििि भन्दा 

कमले मात्र निद्यालयमा भनाय हुन सकेका छन ् । 

प्रत्येक नदन ७ जना दृनष्टनिनहन र ४ दनेख ६ जना 

श्रिण िनि नभएका बालबानलकाको जन्म हुन्छ 

। 

 

३. क. पररवारको उत्तरदातयत्व : 

 

पररिारले आफ्नो नजभमिेारी सभझी राम्रो र 

मायाल ु िािािरण नदएर खाना, लगाउन, 

तिातथ्य र निक्षामा अग्रसर गराउन ुपछय । 

 

ि. व्यतिगि उत्तरदातयत्व : 

व्यनिले पनन तियम ् आफूले आत्म निश्वास 

राखेर म केही गछुय भनरे अगाडी बढ्न ुपछय । 

 

ग.  स्वास््यकमीको उत्तरदातयत्व : 

तिातथ्य कमीले दृनष्ट अपाङ्गिा र बनहरोपना 

भएका व्यनिको तिातथ्य परीक्षण गराएर 

उप ारबाट हुन सक्न ेसहयोग गन ेर उप ार नहुने 

अितथामा परामिय गराएर निक्षाको बाटो निर 

लाग्न ेसल्लाह सझुाि नदन े।  

घ.  समुदायको भूतमका : 

समदुायले त्यतिा व्यनिलाई मायाल ु व्यिहार 

गन,े सभ्य भार्ाको प्रयोग गन े र अरू सामान्य 

व्यनिहरूसगँ गरे जतिै व्यिहार गन े । निक्षा र 

रोजगारीको अिसरका लानग प्रोत्साहन गन े । 

साथै जन्म  दनेख ८ िर्य सभमका दृनष्टनिनहन एिं 

बनहरा बालबानलकाहरूलाई जीिनोपयोगी 

िानलमको लानग यस प्रनिष्ठानमा प्रेनर्ि गनय 

आिाहन समिे गररन्छ । िी.पी नते्र प्रनिष्ठान गैर 

जानकारी 
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फेयरमडे फाउन्द्डेसन नपेाल, सानपेा  

  

प्रजनन तिातथ्यको कुरा गदाय मनहला िा परुुर्मा 

भएको जैनिक (Biological)  रूपमा भएको 

क्षमिा र सोसगँ सभबनन्िि निनभन्न 

नक्रयाकलापहरू पदयछन ् । परभपरागि, रूनढिादी 

सो का कारण हाम्रो समाजमा अपाङ्गिा 

भएका मनहलाले नििाह गनय नहुन ेर नििाह गरी 

हाले पनन उसको प्रजनन क्षमिा कमजोर रहन्छ 

भन्न ेगलि िारणा रहकेो छ। त्यतिै अपाङ्गिा 

भएका मनहला आफँैमा नहनिाबोिको भाि, 

लाज, र कमजोर आत्मनिश्वासका कारण प्रजनन 

तिातथ्य सभबन्िी खलेुर कुरा नगन,े प्रजनन 

तिातथ्यका समतया लकुाउन े गनायले प्रजनन 

तिातथ्यका गभभीर समतयाको निकार हुन ुपरेको 

िथ्य हामीसगँ छ । त्यतिै िैिानहक सभबन्ि 

कायम भई गभयििी भएका अपाङ्गिा भएका 

मनहलाहरू पनन आफ्नो तिातथ्य प्रनि गभभीर 

नभएको दनेखन्छ । लाज, िकका कारण तिातथ्य 

परीक्षणको लानग तिातथ्य सतंथामा नजान ेर गई 

हाले पनन तिातथ्य सतंथाको भौनिक सरं नाको 

कनठनाई, उपयिु उपकरणको अभाि, भार्ा 

अनिुादकको अभाि, अपाङ्गिा मतै्री बेडको 

अभाि िा तिातथ्यकमीको उन ि दक्षिाको 

अभाि जतिा कारणले पनन अपाङ्गिा भएका 

मनहलाको प्रजनन तिातथ्य प्रनिको पहु ँ 

अत्यन्ि न्यनू दनेखन्छ । सनंििान, ऐन, काननू 

िथा नीनि, काययक्रम अनसुार अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको प्रजनन तिातथ्य िथा अनिकारको 

व्याख्या िथा सनुनिििा समिे गररएको छ ।  

यस ै सन्दभयमा निनभन्न ननकायको भनूमका 

िपनसल अनसुार हुन आउँछ ।  

१) पररवारको दातयत्व 

 मनहलाको प्रजनन तिातथ्य सभबन्िी 

अनिकारलाई सनुननिि गन े

 तिातथ्यकर खान नपनमा ध्यान नदने 

 समय/समयमा तिातथ्य परीक्षण गराइनदन े

 मनहलाको अपाङ्गिाको प्रकृनि 

सरकारी, गैर नाफा मलूक सतंथा हो जसको 

तथापना सन ् १९९१ मा भयो । हाम्रो दृनष्टकोण 

सिि समाजको ननमायण गनुय हो जहाँ माननसहरू 

पणूय मानि सभंाव्यिा प्रानिका लानग सक्षम 

होउन, तिातथ्यले त्यहाँ प्रिेि निन्दकुो भनूमका 

खेल्दछ, निक्षा गररबी ननिारणको प्रमखु ित्ि, 

समिा र समािेिीकरण । यस अतपिालमा 

आखँा, कान, नाक, घाँटीको उप ारको निनिष्ट 

सिेा प्रदान गनुयका साथै जन्म दनेख ८ िर्य 

सभमका दृनष्ट अपाङ्गिा र बनहरा 

बालबानलकालाई जीिनोपयोगी िानलम प्रदान 

गरी निद्यालयमा भनाय गराई पठन पाठनमा सररक 

गराउन ेकायय गद ैआइरहकेो छ । 

जानकारी 
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अनसुारको भौनिक सरं ना ियार गररनदन े

 श्रिण सभबन्िी अपाङ्गिा भएको 

अितथामा sign language पररिारका 

हरेक व्यनिले अध्ययन गरर सोही 

अनसुार सिंाद गन े

 अपाङ्गिा भएकी मनहलालाई हरेक 

समय Positive counseling गरी उसमा 

आत्मनिश्वास जगाउन े

 उत्पादनिील नक्रयाकलापमा सहभागी 

गराई समाजमा पनुतथायपना गराउन े

२) समुदायको दातयत्व 

 अपाङ्गिा भएका मनहलालाई पनन अन्य 

व्यनि सरह सभमान नदने 

 प्रजनन तिातथ्य सभबन्िी निनभन्न 

जन िेनाका काययक्रम स ंालन गन े

 समदुायका हरेक ननणयय प्रनक्रयामा  

अपाङ्गिा भएका मनहलालाई सहभागी 

गराउन े

 साियजननक सरं ना अपाङ्गिा मतै्री 

बनाउन े

 समाजमा व्याि अन्िनिश्वास र कुरीनिलाई 

हटाई यतिा मनहलालाई उत्पादनिील 

क्षेत्रमा लगाई तिरोजगारको अिसर 

नसजयना गन े

३) स्वास््यकमीको दातयत्व 

 तिातथ्य सतंथासभम पगुेका अपाङ्गिा 

भएका मनहलालाई नििरे् प्राथनमकिा 

नदई सहज िािािरणमा तिातथ्य सिेा नदन े

 तिातथ्य सतंथाको भौनिक सरं ना 

अपाङ्गिा मतै्री बनाउनका नननभि परैिी 

गन े

 अपाङ्गिा मतै्री बेड िथा प्रसनूि कक्ष 

व्यितथापन गन े

 तिातथ्य सतंथामा भार्ा अनिुादकको 

व्यितथामा जोड नदन े

 अपाङ्गिा भएका मनहलाको गोप्यिाको 

नििरे् ध्यान नदन े

द लेप्रोसी टमसन नपेाल, लेले, लटलतपरु  

कुष्ठरोग माननसको छाला र तनायु (निा) मा 

प्रभाि पान े परुानो रोग हो । यो रोग नढलो गरर 

लाग्न े र नबतिारै ननको हुने रोग भएिा पनन यो 

रोगले माननस मदनै । कुष्ठरोग  एक प्रकारको 

सरुिा रोग मध्ये कम सन ेरोग हो । समयमा न ैयो 

रोग पिा लगाइ ननयनमि उप ार गरेमा परैु ननको 

हुन्छ र अङ्गभङ्ग पनन हुदँनै िर समयमा 

उप ार नगराए अङ्गभङ्ग हुन्छ । यो रोग 

निश्वको जनुसकैु भौगोनलक अितथा, जाडो, 

गमी (जनुसकैु िािािरण), मनहला परुुर् दबैुलाई 

र बालक दनेख ििृ सभम जनुसकैु उमरेका 

जानकारी 
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माननसलाई लाग्न सक्छ । यो रोग निनिि 

आनथयक, सामानजक अितथा र निनक्षि 

अनिनक्षि, िनी गररब सबै समदुायमा पाइन्छ । 

निश्वमा हाल कररब २ लाख ५० हजार जनि 

माननसहरूले िानर्यक रूपमा कुष्ठरोगको उप ार 

पाई रहकेा छन ्भन ेनपेालमा कररब २ हजार ५ 

सय जनिले उप ार गराइ रहकेा छन ्। नपेालमा 

बहु और्िीबाट कुष्ठरोगको उप ार गनकेो 

सखं्या १,८०,००० भन्दा बनढ छ । हाल सभम 

कररब ३०,००० जनि व्यनिहरू यो रोगको 

कारणले िारीररक अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू 

समदुायमा रहकेो अनमुान छन ्। गएको ५ दनेख 

७ िर्यको अितथालाई (Trend) हने े हो भन े

हरेक िर्य ३००० जनि नयाँ नबरामी थप भएका 

छन ् त्यसमा प्रत्येक िर्य एक सय जनि 

व्यनिहरूमा नयाँ अपाङ्गिा थप भइरहकेो छ र 

हाल नबतिारै नयाँ नबरामीहरूको सखं्या घटेर 

गएको पाइन्छ । नपेालको भौगोनलक नतथनिलाई 

हने े हो भन े सबै भन्दा िरैे िराइमा नबरामीको 

 ाप अत्यानिक पाइन्छ । कुष्ठरोगको नकटाणलेु 

हाम्रो िरीरको प्रमखु दईु अङ्गहरूलाई असर 

गदयछ त्यसमा पनहलो भनकेो छाला हो । जब 

छालामा असर गदयछ िब छालामा निनभन्न 

आकार र प्रकारका दाग, गीखाय िथा न ल्लो र 

 नभकलो छाला दखेा पदयछ त्यतिै गरेर दोस्रो 

भाग तनाय ु (निा) Nerve मा कुष्ठ रोगको 

नकटाणलेु असर गदयछ िब तनायबुाट प्रभानिि 

क्षेत्रहरू झम-झम गनय थाल्दछ जब तनायलुाई 

नबगारी नदन्छ (काम नलाग्न ेबनाउँछ) ।  

हाम्रो शरीरमा त्यो स्नायुको प्रभातवि 

के्षत्रहरूमा ३ कुराहरु गुम्दछ (हराउँछ) ।  

(क) सनेसरी तनायकुो माफय ि नदन ु पन े तपिय 

िनि हराउँछ । जसले गदाय पोलेर, काटेर नकला 

काँडाहरू नबझेर िथा  ाप (Pressure)  परेको 

कारणले हाि गोडामा सामान्य  ोट लाग्दछ र 

घाउ बढ्द ैजान्छ ।  

(ख) मोटर तनायकुो माफय ि हाि गोडा 

(अङ्गहरू)  लाउन पन े अङ्गहरू कमजोर, 

 ल्न नसक्न े र बाङ्गो हुन्छ । बाङ्गो 

अङ्गहरूलाई नरम राख्न कसरि नगनायले 

जोनीहरू कडा हुन थाल्दछ र असामान्य  ाप 

सािारण काम गदाय पनन बनढ  ाप पनय गइ 

सामान्य  ोट पटक सरुु हुन्छ ।  

(ग) अटोनोनमक तनायकुो माफय ि हाि गोडामा 

पनसना ननकाल्न े र छालालाई ओनसलो राख्न े

काम बन्द हुन्छ । हाि र खटु्टाहरुमा फुट्न 

थाल्दछ र सामान्य घाउ हुन्छ ।  

यसरी सरुु भएको सामान्य  ोट पटकमा आराम, 

जानकारी 
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सफा र त्यसलाई ढाकेर सरुनक्षि गनय नसक्दा 

सानो घाउ फोहर, िलूो र बाह्य सङ्क्रमणको 

कारणले गनहरो र पीप भररएको हुन्छ । जनु घाउ 

झन-झन गनहरो र सकं्रमण भइ हाड सभम पगु्दछ र 

हाड मकाएर खतदछ जसले गदाय नबरामीको 

अंगभगं हुन्छ र िारीररक अपाङ्गिा हुनछे । 

स्वास््यकमीहरूको दातयत्व :   

 सरुु अितथाको कुष्ठ रोगको ननदान र 

उपयिु उप ारको व्यितथा गनुय गराउन ु। 

 ननयनमि तनाय ुकाययहरूको जाँ  गरी सरुु 

अितथामा न ैतनाय ुक्षनि पिा लगाउन ेर 

व्यितथापन गन े। 

 कुष्ठरोगको ररयाक्सन िथा न्यरूाइनटसको 

सरुुमा ननदान गरर प्रभािकारी उप ार गनुय/

गराउन ु। 

 आखँा, हाि िथा खटु्टामा सरुु अितथाको 

अंगभगं भएका कुष्ठरोगको नबरामी भएमा 

उसको समतया बढ्न ननदन जीिन भर रेख 

दखे िथा हरे  ाहको बारेमा नसकाउन े र 

अनगुमन गन े। 

 तपिय िनि ह्रास भएको नबरामीहरूलाई 

उपयिु खाले जिुा उपलब्ि गराइ ननरन्िर 

उपयोग गनय लगाउन े र लामो समय सभम 

ननरन्िर ननहड्ँन ेसल्लाह नदने ।  

 कुष्ठरोगका जनटलिा व्यितथापन गनय 

उप ार िथा ररफरलको व्यितथा गन े 

 कुष्ठरोगको काययक्रममा समदुायको 

सहभानगिामा िनृि गराउन े।   

पररवारको दातयत्व : 

 कुष्ठरोगको नबरामी ले पनन अरू सरह 

सामान्य जीिन यापन गनय सक्दछन ् भनन 

समान व्यिहार गन े। 

 कुष्ठरोगको सभपणूय जाँ  र और्निको 

लानग तिातथ्य सतंथामा लैजान े िा जान 

सहयोग गन े। 

 कुष्ठरोगको और्नि खान सरुु गरेको 

नबरामीबाट यो रोग अरूलाई सदनै । 

त्यसो भएिा पनन आफ्नो पररिारलाई 

समय समयमा यो रोगको जा ँ गराइ रहन े

र अपहलेना नगन े। 

 आखँा, हाि िा खटु्टामा नयाँ असक्षमिा 

(कमजोर) कुन ै पनन समयमा आएमा 

उप ार केन्रमा िरुुन्ि लैजान े र त्यतिो 

समतयाको लानग दनैनक Self Care गनय 

लगाउनकुो साथै तियम ्सहायिा समहूमा 

आबि हुन मद्दि गन े। 

 कुष्ठरोगको समतयाको उप ार तथानीय 

उप ार केन्रमा न ै पाउन सनकन्छ । यनद 

जानकारी 
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तथानीय उप ार केन्रमा उप ार नहुन ेभए 

नििरे् तथानान्िरण केन्रमा प्रभानिि 

व्यनिलाई लैजान े। 

समुदायको दातयत्व : 

 कुष्ठरोग िा अपाङ्गिा प्रनिको परभपरागि 

अन्िनिश्वास र पिूायग्राही दृनष्टकोणले हने े

अििारणा हटाउन पहल गन े। 

 उप ार परूा गरेका कुष्ठरोगको नबरामी  र 

कुष्ठ प्रभानिि व्यनिबाट आफूलाई रोग 

सछय भन्न ेिारणा हटाई उनीहरूलाई पनन 

सामदुानयक काययहरूमा सहभागी गराउन े। 

 कुष्ठरोगमा हुन ेअगंभंग र अङ्ग क्षनिलाई 

न्यनूीकरण गनय आिश्यक सल्लाह सझुाि 

नदन े। 

 कुष्ठरोगको नबरामी  आफैमा आउन ेआत्म 

सभमान िा आत्मनिश्वासको कमी हुन 

ननदन साियजननक समारोहहरूमा अिसर 

प्रदान गन े।  

 कुन ै कुष्ठरोगको नबरामी  िा निनका 

पररिार समाजबाट अपहनेलि भई घणृा 

गरेको थाहा पाएमा उसको पररिार िा 

समदुायलाई कुष्ठरोगको सत्य िथ्य 

कुराहरु बझुाई नबरामी िा निनका 

पररिारलाई अपहनेलि हुनबाट ब ाउन 

एिम ् पररिारमा पनुतथायपना गनय सहयोग 

गन े। 

 निनभन्न आय–आजयन लगायिका 

काययक्रममा सहभागी गराउन ।  

स्पाईनल इन्द्जरी पनुस्थाापना केन्द्र, सााँगा, काभ्रे  

 

परर य : 

हाम्रो िरीरमा भएको मरेुदण्ड एक अनि 

सिेंदनिील र महत्िपणूय अङ्ग हो । स–साना 

३३ िटा हड्डीहरूलाई िन्िहुरूले एक आपसमा 

जोडेर राखेको हुन्छ । प्रत्येक हड्डीहरूको 

बी मा भएको प्िालबाट घाटँी दखेी कभमर सभम 

बनकेो नलीमा एउटा निाको मठुो गएको हुन्छ । 

जनु निाहरू हाँगाको रूपमा हाडका 

नछरहरूबाट िरीरका निनभन्न भागहरूमा 

फैनलएको हुन्छ । नि हड्डीहरूमा  ोट लानग 

निाहरूमा असर पनय गएमा त्यसलाई मरेुदण्ड 

 ोट (तपाइनलइन्जरी) भननन्छ । हड्डीहरूको 

जानकारी 
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बी  भागबाट ननतकेका निाका हाँगाहरूल े

िरीरका निनभन्न भागहरूमा  िेना लजैान,े 

अङ्गहरू  लाउन ेिथा िारीररक कायय स ंालन 

गराउन ेकाम गदयछ । यदी मरेुदण्डमा  ोट लागी 

तनाय ुिा निा नछन्ननभन्न हुन जाँदा  ोट लागेको 

भाग भन्दा िलको जीउको भाग  लाउन नसक्ने, 

न सो िािो िा छोएको थाहा नहुन,े नदिा–

नपसाब आएको थाहा नहुन े िथा पणूय रूपमा 

कमजोर हुन्छ । 

 

नेपालमा मेरुदण्िको चोटको अवस्था र 

यसका असरहरू : 

नपेालको पररपके्षमा मरेुदण्डमा  ोट अपाङ्गिा 

हुनकुो प्रमखु कारण मध्ये एक पदयछ । नपेालका 

िरैेजसो जनिा ग्रामीण समदुायमा बसोबास गन े

र उनीहरूको प्रमखु पसेा कृनर् रहकेो  हुनाले 

उनीहरू घाँस, दाउरा गदाय रुखबाट, भीरबाट 

खतन ेदर बनढ रहकेो छ । त्यतिै नपेालमा सडक 

दघुयटनाको डर पनन नदनाननुदन बनढ रहकेो छ । 

सडकको अितथा र  ालकको लापरिाही 

सडक दघुयटनाको प्रमखु कारण बनकेो छ । जसले 

गदाय मरेुदण्डमा  ोट लाग्न ेडर पनन बढ्दो दरमा 

रहकेो छ । त्यतिै भौनिक सरं ना ननमायणको 

क्रममा िथा अन्य कायय गदाय उच्  ठाउँबाट 

खसरे, मरेुदण्डको रोग आनद  पनन मरेुदण्डमा 

 ोटको प्रमखु कारणको रूपमा रहकेो पाइन्छ । 

मरेुदण्डमा  ोट लाग्दमैा माननसको जीिनको 

अन्त्य हुन े होइन िर माननसलाई जीिन भर 

अपाङ्ग बनाइ जीिनयापन गनय बाध्य िलु्याउँछ 

। साथै  ोट पनछको जनटलिाहरू जतिै : 

नपसाबमा सकं्रमण, ओछ्रयान े घाउ, खटु्टाको 

रिनलीहरूमा रगि जभन े आदीले गदाय 

मरेुदण्डमा  ोट लागेपनछ मतृ्यदुर बढ्न ेगरेको छ 

।  ोटको प्रकृनि हरेी  ोट लागेको भाग भन्दा 

िल्लो भागमा सिेंदना आदान प्रदान नहुने 

भएको हुनाले छोएको थाहा नहुने,  लाउन 

नसक्न,े नदसा–नपसाब आएको थाहा नहुन ेआदी 

कारणले गदाय मानथ उल्लनेखि जनटलिाहरू 

आउन सक्छन ् जसले गदाय मरेुदण्डमा  ोटपनछ 

गणुतिरीय जीिनयापन गनय िरैे कनठनाइहरू 

आउँछन ्। 

 

मेरुदण्िको चोटमा पुनस्थाापनाको 

आवश्यकिा 

मरेुदण्डमा  ोट लानगसकेपनछ उपयिु उप ार 

िथा पनुतथायपना एकदम ै आिश्यक पदयछ । 

अप्रेसन गराइ िा नगराइ उप ार गराएर मात्र 

मरेुदण्डको  ोटको व्यितथापन परुा हुदँनै 

नकनकी मरेुदण्डमा  ोट लागेर अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूलाई िारीररक, माननसक, 

जानकारी 
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आनथयक र सामानजक रूपमा आत्मननभयर बनाई 

गणुतिरीय जीिनयापन गनयका लानग 

पनुतथायपनाको एकदम ै आिश्यक हुन्छ । 

मरेुदण्डमा  ोट लागकेा व्यनिहरूलाई 

पनुतथायपना सिेा अन्िगयि नफनजयो थेरापी, 

अकुपिेनल थेरापी, मनेडकल ननसयङ्ग, 

सामानजक िथा मनोिैज्ञाननक परामिय सिेा, 

ह्वीलन एर सिेा, व्यािसानयक  िानलम आदी 

माफय ि आत्मननभयर बनाउन ेप्रयास गररन्छ । यदी 

मरेुदण्डमा  ोट लागेर प्रारनभभक उप ार 

(अतपिालमा गररन ेिल्यनक्रया सभमको उप ार) 

गरेर नसि ै घर पठाइएको खण्डमा िी व्यनिहरू 

िारीररक, माननसक, सामानजक र आनथयक 

रूपमा आत्मननभयर नहुन े भएको हुनाले उनीहरू 

पररिार, समाज र राष्रको बोझको रुपमा रहन्छन ्

त्यसलेै उन ि पनुतथायपना पाएको खण्डमा 

मरेुदण्डमा  ोट लागेका व्यनिहरू बोझको 

रूपमा नभइ समाजको निकासको ननभिी अनभन्न 

अंगको रूपमा रहन सक्नछेन ्। 

 

पररवारको दातयत्व 

मरेुदण्ड पक्षघाि हुन ु भनकेो आफ्नो पनहलाको 

जीिन भन्दा नबल्कुल नभन्न जीिनको सरुुिाि 

हुन ु हो । अको िब्दमा नयाँ जीिनको सरुुिाि 

हुन ुहो । त्यसलेै यस अितथामा मरेुदण्डमा  ोट 

लागेका व्यनिहरू प्रनि उनीहरूको पररिारको 

िरैे ठूलो दानयत्ि िथा नजभमिेारी हुन ुपने हुन्छ । 

पररिारको सहयोग निना मरेुदण्डमा  ोट लागेर 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूले आफ्नो 

गणुतिरीय जीिनयापन गनय कनठनाइ हुन्छ । 

पररिारले उनीहरूलाई बोझको रूपमा ननलई 

अनघ बढ्न प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गनुय पन े

हुन्छ । मरेुदण्डमा  ोट लागेका व्यनिहरूले 

उन ि अिसर पाएको खण्डमा पररिारलाई बोझ 

नबनी उल्टै पररिारको आनथयक अितथा राम्रो 

पानय मद्दि गनय सक्दछन ् । मरेुदण्डमा  ोट 

लागेका व्यनिहरूलाई निनभन्न तिातथ्य 

सभबन्िी समतयाहरू िथा  ोटको जनटलिाहरू 

दखेा पनय सक्दछन ् त्यसलेै पररिारले ननरन्िर 

सहयोग गररनदन ुपन ेहुन्छ ।  

 

समुदायको दातयत्व 

मरेुदण्डमा  ोट लागेर अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूलाई समाजल े हने े दृनष्टकोण 

सकारात्मक हुन ु पदयछ । साथै समाजले आफ्नो 

दानयत्ि िथा नजभमिेारी दृढ ढंगले महससु गरी 

व्यिहारमा लाग ू गरेको खण्डमा अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूले साङ्ग व्यनिहरू सरह 

समदुायको निकासमा महत्िपणूय भनूमका ननिायह 

गनय सक्दछन ् । िारीररक रूपमा अपाङ्गिा 

जानकारी 
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भएपनन बौनिक िा माननसक रूपमा साङ्ग 

व्यनिभन्दा उनीहरू कमी हुदँनैन ् । समाजले 

मरेुदण्डमा  ोट लागेर अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूलाई समाजमा समािेि गनय पने 

दानयत्ि हुन्छ । समाजका हरेक पक्षहरू जतिै 

पहु ँयिु िािािरण, तिातथ्य, निक्षा, रोजगारी 

आदीमा सनक्रय समािेि गरी उन ि अिसर नदन ु

पन े हुन्छ । यदी समाजले अपाङ्गिा भएका 

व्यनि र साङ्ग व्यनिहरूमा कुन ैभेदभाि नगरी 

उन ि अिसर नदन सकेको खण्डमा मात्र 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू समाजको बोझ 

नभइ समाजको अनभन्न अंगको रूपमा रहन 

सक्छन ्। 

 

स्वास््यकमीहरूको दातयत्व :  

मरेुदण्डमा  ोट अन्य  ोट भन्दा नभन्न प्रकृनिको 

 ोट हो भन्न ेकुरा तथानीय तिरमा तिातथ्य सिेा 

उपलब्ि गराइरहकेा तिातथ्यकमीहरूले थाहा 

पाउन ुपन े हुन्छ । तथानीय तिरमा तिातथ्य सिेा 

उपलब्ि गराउन े तिातथ्यकमीहरूले आफ्नो 

िानलम िथा अध्ययनको नसलनसलामा 

मरेुदण्डको  ोट िथा यसको व्यितथापनबारे 

पयायि मात्रामा ज्ञान िथा सीप प्राि गनय सकेका 

हुदँनैन ् । नपेालको पररपके्षमा मरेुदण्डमा  ोट 

लागेर अपाङ्गिा हुन े दर िहरी सनुििा यिु 

ठाउँमा भन्दा दगुयम भेगमा बढी रहकेो छ । र 

यतिा क्षेत्रमा काम गन े तिातथ्यकमीहरूल े

मरेुदण्डमा  ोट लागेर प्राथनमक उप ारको  रण 

दनेख समाजमा पनुतथायनपि भएर जीिनयापन 

गदाय सभम ननरन्िर रूपमा सिेा परु् याउन ु पने 

दानयत्ि हुन्छ । मरेुदण्डमा  ोट लागेर अपाङ्गिा 

भएका व्यनिहरूलाई निनभन्न नकनसमका 

तिातथ्य समतयाहरू जतिै : नपसाब सकं्रमण, 

ओछ्यान े घाउ, जोनीहरू जाम हुन,े खटु्टाको 

रिनलीहरूमा रगि जभन ेआनद नििरे् खालको 

जनटलिाहरूको तथानीय तिरमा न ै ननदान, 

रोकथाम र व्यितथापन तथानीय तिरम ै

तिातथ्यकमीहरूले गनय सकेको खण्डमा 

मरेुदण्डमा  ोट लागेर अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरूको नबरामी दर र मतृ्य ु दर कम गराइ 

गणुतिरीय जीिनयापन गनय सहयोग नमल्नछे । 

त्यसलैे तिातथ्यकमीहरूल े मरेुदण्डमा  ोट 

लागेर अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूलाई उन ि 

तिातथ्य सिेा प्रदान गनुयपने प्रमखु दानयत्ि हुन्छ । 

साथै Referral center सगँ समन्िय गरी 

उपयिु तथानमा रेफर गनुय पन े हुन्छ । काभ्र े

नजल्ला, साँगा नतथि तपाईनल इन्जरी 

पनुतथायपना केन्र (तपाईनल इन्जरुी सघं नपेालको 

एक पररयोजना) ले निगि ई.स. २००२ दनेख 

ननरन्िर रूपमा मरेुदण्ड  ोट भएका 

व्यनिहरूलाई पनुतथायपना सिेा प्रदान गद ै

आएको छ  ।  

 

 

जानकारी 
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 अन्तर्वातवा 

“ साउन मतहनाको अपाङ्ग आवाज 

मातसक पतत्रकाका लातग ति. एफ. आइ. 

िी. ले अपाङ्गिा भएका व्यतिहरुको 

लातग के कस्िा कामहरु गरेको छ भन्ने 

तवर्यमा ति.एफ.आइ.िी.का सामातजक 

तवकास सल्लाहकार िा. करुणा वन्िसगँ 

अपाङ्ग आवाजका सञ्चार सयंोजक 

शतमाला तवश्वकमााले तलनु भएको 

अन्र्िवािााको केही अंश : ” 

प्रश्न : डि.एफ.आइ.िी.ले नेपालमा डिशेष 

गरी कसका लाडग काम  गने गर्दछ  ?  

उत्तर  :  नड.एफ .आइ.डी.ले नििेर् गरी 

गरीबीको क्षेत्रमा काम गन े गदयछ । गरीबी नभत्र 

पनन यो पनछल्लो समयमा अपाङ्गिा भएका 

व्यनिहरुका निनभन्न निर्यमा काम गन े भनरे 

सरुुिाि गरेको छ ।  

प्रश्न  :  ससं्था माफद त तपाईहरुले अपाङ्गता 

भएका व्यडिहरुका लाडग के कस्ता 

कामहरु गरै् आउनु भएको छ ?  

उत्तर :  नड.एफ .आइ.डी.ले गरीबी 

ननिारणको क्षेत्रमा काम गन े क्रममा नपेालका 

निनभन्न तथानहरुमा कुन समदुायका व्यनिहरु 

गरीबीको रेखामनुी रहकेा छन ् भनरे अनसुन्िान 

गदाय मनहला, जनजानि, दनलि, कम पढेलेखेका 

र ग्रामीण तिरमा रहकेा व्यनिहरु बनढ गरीबीको 

रेखमनुी रहकेो पाइयो । यी समदुाय नभत्र 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरु पनन गरीबीको 

रेखामनुी रहकेो कारण उनीहरुको पनन गरीबी 

न्यनूीकरण गन,े मनहला नहसंा न्यनूीकरण गन े

लगाएिका सिालमा हामीले गन े भनरे नपेाल 

सरकारसगँ नमलेर अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े

जमको गरेका छौ ।  

प्रश्न :  अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गनदको 

लाडग कस्ता चुनौतीहरु रहेको छन ?  

उत्तर:  हामीले अपाङ्गिाको बारेमा केही 

कुराहरु सनुिेा पनन अपाङ्गिा भनकेो के हो ? 

उनीहरुका के कतिा  नुौिी िथा कनठनाई रहकेा 

छन ् भन्न े कुराको जानकारी राम्ररी नहुदँा काम 

गन ेक्रममा केही  नुौिी ि रहकेा छन ्। िर पनन 

हामीले निगि ३ िर्य दनेख नेपाल सरकार मनहला 

बालबानलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालयसगँ 

नमलेर मनहला निरुिको नहसंा न्यनूीकरणका 

लानग काम गद ैछौ । यस नभत्र अपाङ्गिा भएका 
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 अन्तर्वातवा 

मनहलाहरुले भोग्न परेका निनभन्न नहसंा 

न्यनूीरकणका लानग पनन हामीले काम गद ैछौ ।  

प्रश्न :  अपाङ्गता भएका मडहला डिरुद्धको 

डहंसाको लाडग गरेका कायदको बारेमा 

जानकारी डर्नु होस ्न ?  

उत्तर :  हामीले निनभन्न प्रकारका 

अपाङ्गिा भएका मनहलाहरुको पनन नहसंाको 

अितथा के रहकेो छ भनन बझु्न र त्यो निर्यमा 

काम गनयको लानग यो िर्य नपेाल सरकार मनहला 

िथा बालबानलका िथा समाज कल्याण 

मन्त्रालय र मनहला निभागसगँको सहकाययमा  

काठमाण्डौंमा दईु नदन े रानष्रय गोनष्ठको 

आयोजना गररयो  । यो दईु नदन ेरानष्रय गोनष्ठमा 

निनभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका मनहलाहरु, 

अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन े निनभन्न सघं 

सतंथाका प्रनिनननिहरु, निनभन्न नजल्लाका 

मनहला िथा बालबानलका काययलयका 

प्रमखुहरुको सहभानगिा रहकेो नथयो । आगामी 

नदनमा हामीले यो दईु नदन े रानष्रय गोनष्ठमा 

आएका सल्लाह सझुाब अनसुार अपाङ्गिा 

भएका मनहलाहरु प्रनि हुन े नहसंा न्यनूीकरणका 

लानग अझ सनक्रय रुपमा काम गन ेछौं ।  

प्रश्न :  डि.एफ.आइ.िी.ले नेपालमा के 

कस्ता कामहरु गने भनेर प्रडतिद्धता 

जनाएको छ  ?  

उत्तर :  नड.एफ .आइ.डी.ले ससंार भरी नै 

लैङ्गीक नहसंाको अन्त्य गन,े तििन्त्र सामाजको 

सजृना गन,े बानलका, मनहला जसले पनन नहसंा 

भोग्छन ् उहाँहरुलाई नहसंाबाट मिु गराउन ेसो  

राखेको छ ।  

प्रश्न :  डि.एफ.आइ.िी. को आगामी डर्नमा 

अपाङ्गता के्षत्रमा काम गनदको लाडग केही 

त्यस्तो योजनाहरु के रहेका छ ?  

उत्तर :  हामीले नेपाल सरकारसगँ सहकायय 

गरेर काम गद ैआएका छौ । हामीले काम गन े

सबै काययक्रमहरुलाई अपाङ्गिा मतै्री बनाएर 

सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुका 

सिाल समािेि हुन ेगरी काम गन ेछौ ।  

प्रश्न :  ग्रामीण के्षत्रमा रहेका जो घर रे्डि 

बाडहर आउन नसकेका अपाङ्गता भएका 

व्यडिहरुलाई तपाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?  

उत्तर : अपाङ्गिा भन्ने कुरा ज ुन सकैु 

समयमा जसलाई पनन हुन सक्छ । त्यसलेै 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरुलाई हलेाको 

दृनष्टकोणले हनेुय हुदनै । हाम्रा सबै काययक्रमहरुमा 

उनीहरुको सहभानगिा गराउन ु पदयछ । साथै 

उनीहरुलाई दयाको दृनष्टकोण भन्दा पनन 

अनिकार उपलब्ि गराउन े र राज्यले उपलब्ि 

गराएका निनभन्न सिेा सनुििाको बारेमा स ूना 

नदन े र सिेा सनुििा उपलब्ि गराउन पहल गनुय 

पदयछ । उनीहरुलाई आिश्यक सहयोग जटुाएर 

निकासको पणूय अिसर नदन जरुरी छ । साथै 

अपाङ्गिा भएका व्यनिहरु पनन आफ्नो हक 

नहि र अनिकारको लानग अगानड बढ्न ुपदयछ ।  
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अपाङ्गिा सम्बन्िी २ तदने अतभमुिीकरण कायाक्रम 

समाचार धवधवि 

१७ असार २०७४ शर्मफला क्तवश्वकमाफ, काठमाण्िौं  

नेपाल सरकार स्िास्थ्य मरत्रालय स्िास्थ्य सेिा 
डिभाग कुष्ठ रोग डनयरत्रण महाशािा र राडष्िय 
अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयनतत आयोजनामा 
राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपाल तथा 
सरोकारिाला बीच अपाङ्गता बचािट सम्बरिी 
अडभमनिीकरण र अपाङ्गता अडिकार तथा 
व्यिस्थापनको लाडग अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको समूह र सचजालको सशडततकरण 
काययक्रम काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । सो िनई 
डिने काययक्रममा मरत्रालय स्िास्थ्य सेिा डिभाग 
कुष्ठ रोग डनयरत्रण महाशािाका उपप्रशासक 

िा. मािब प्रसाि लम्सालले सबैलाई स्िागत 
गिै स्िास्थ्य मरत्रालयले अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूका स्िास्थ्यका सिालहरू समािेश 
गरी काम गिै आएको बताउुँिै आगामी िषयमा 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको स्िास्थ्य सेिा 
उपलब्ि गराउनको लाडग के कस्ता 
काययक्रमहरू सचचालन गनय सडकरछ भडन 
छलफल गने बताउनन भयो । सोही काययक्रममा 
स्िास्थ्य मरत्रालय स्िास्थ्य सेिा डिभाग कुष्ठ 
रोग डनयरत्रण महाशािाका डनिेशक चनिामणी 
भण्िारीले स्िास्थ्य मरत्रालयले अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरूको स्िास्थ्य उपचारको लाडग 
बनाइएका नीडत डनयमको कायारियन गनय तफय  

नेपाल सरकार स्िास्थ्य मरत्रालय स्िास्थ्य सिेा डिभाग कुष्ठ रोग डनयरत्रण महाशािा र राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयनतत आयोजनामा सम्पन्न राडष्िय अपाङ्ग 
महासघं नपेाल तथा सरोकारिाला बीच अपाङ्गता बचािट सम्बरिी अडभमनिीकरण र अपाङ्गता अडिकार तथा व्यिस्थापनको लाडग अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको 

समूह र सचजालको सशडततकरण काययक्रमको एक झलक ।   तडस्िर : शडमयला डिश्िकमा 
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 समवचवर वर्वर्ध 

लाग्ने बताउनन भयो भने अपाङ्गता पडरचय पत्र 
डनिेडशका तथा डितरण काययक्रम सहज 
बनाउनको लाडग पहल गने बताउनन भयो । 
त्यसै गरी उहाँले आगामी डिनमा डिडभन्न 
डनकायहरूले गरेको काययमा अपाङ्गता 
रोकथाम तथा प्रिियनको डिषयमा पडन सबै 
सरोकारिाला डनकायसुँग सहकायय गरेर काम 
गने बताउनन भयो । उतत िनई डिने काययक्रममा 
राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष 
सनिशयन सनिेिीले राडष्िय अपाङ्ग महासंघ 
नेपाल डिडभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूको डिकासको लाडग अगाडि बिी 
रहने बताउनन भयो । त्यसै गरी सो िनई डिन े
काययक्रममा अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको 
सामाडजक पडरचालन, राजनीडतक सहभाडगता, 
सचचार, स्िािलम्बी समूह, स्िािलम्बी 
संस्थाहरूको डिकासको लाडग समूहगत रूपमा 
छलफल गडरएको डथयो । सो काययक्रममा 
स्िास्थ्य मरत्रालय अरतगयत कुष्ठ रोग डनयरत्रण 
महाशािाका उपप्रशासक िा. मािब प्रसाि 
लम्सालले स्िास्थ्य मरत्रालयले अपाङ्गता 
भएका व्यडततहरूको लाडग व्यिस्था गरेका 
स्िास्थ्य काययक्रमको बारेमा,  सोही मरत्रालयका 

क्षय कुष्ठ अडिकृत महेश पनरीले अपाङ्गताको 
रोकथाम तथा कुष्ठ रोग डनयरत्रण काययक्रम, 
राडष्िय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष 
सनिशयन सनिेिीले राडष्िय अपाङ्ग महासंघ 
नेपालले गने कामहरू र भािी संरचनाहरूको 
बारेमा काययपत्र प्रस्तनत गननय भएको डथयो भने 
नेपाल डहमोफेडलया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष 
बेिराज िनङ्गानाले डहमोफेडलयाको बारेमा 
जानकारी डिनन भयो । त्यसै गरी िाउन 
डसण्रोम एसोडसएसन अफ नेपालकी अध्यक्ष िा. 
लडलता जोशीले िाउन डसण्रोम, अडटजम, 
बौडिक अपाङ्गता, मडस्तष्क पक्षघात भएका 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको बारेमा, राडष्िय 
अपाङ्ग महासंघ नेपालका महासडचि राजन 
बस्नेतले अपाङ्गता सम्बरिी १० िषे राडष्िय 
नीडत तथा कायय योजनाको बारेमा काययपत्र 
प्रस्तनत गननय भएको डथयो । सो काययक्रममा 
डिडभन्न डजल्लाहरूबाट सहभागी हनन भएका 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूले यो काययक्रम 
ज्यािै उपयोगी रहेको र आगामी डिनमा यस्ता 
काययक्रमहरू ग्रामीण स्तरमा पडन लैजानन पन े
बताउनन भएको डथयो ।  

अतभभावक सहयोगी पुतस्िकाको मस्यौदाका तवर्यमा छलफल 

१८ असार २०७४ शडमयला डिश्िकमा, काठमाण्िौं 

नेपाल अपाङ्ग मडहला संघ र नेपाल सरकार 
डशक्षा मरत्रालय डशक्षा डिभागको सहयोगमा बहन-
अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरूको डशक्षाको 
लाडग अडभभािक सहयोगी पनडस्तकाको मस्यौिा 
माडथ छलफल काययक्रम काठमाण्िौंमा सम्पन्न 
भयो । सो छलफल काययक्रममा अडभभािक 
सहयोगी पनडस्तकाका श्रोत व्यडतत मािब प्रसाि 
अयालले यो बहन-अपाङ्गता भएका 
बालबाडलकाको डशक्षाको लाडग अडभभािक 
सहयोगी पनडस्तकामा समािेश गडरने डिषय 

बस्तनको बारा प्रस्ट पाननय भएको डथयो । यसै 
क्रममा उहाँले सो पनडस्तकामा अडभभािकहरूले 
बहन- अपाङ्गताको पडहचान कसरी गने, बहन-
अपाङ्गता भएका बालबाडलकाहरूको 
आिश्यकता पडहचान, अडभभािक तथा 
प्रडशक्षकहरूले मनन गननय पने लगायतका 
डिषयमा जानकारी गराउनन भएको डथयो । सोही 
क्रममा अडटजम केयर नेपाल समाजकी अध्यक्ष 
िा. सनडनता मलेकु/ अमात्यले यो पनडस्तकामा 
डचत्रहरूको पडन प्रयोग गननय पने कुराहरूलाई 
जोि डिुँिै डिडभन्न प्रकारका थेरापीको बारेमा 



R i g h t s  o f  P W D s :  A c t i o n  i n  D e v e l o p m e n t  ४०४० 

 पत्रपवत्रकव 

पडन जानकारी गराउनन पन े बताउनन भयो भन े
नेपाल नेत्रडहन संघका अध्यक्ष रमेश पोिरेलले 
यो पनडस्तकामा भौडतक संरचनाका बारेमा पडन 
जानकारी गराउुँिा उपयनतत हनने बताउनन भएको 
डथयो । त्यसै गरी सो काययक्रममा नेपाल 
अपाङ्ग मानि अडिकार केरिका महासडचि 
जगडिश प्रसाि अडिकारीले यो पनडस्तकामा बहन-
अपाङ्गता भन्ने कुरालाई प्रस्ट रूपमा सबैले 
बनझ्न सतने गरी जानकारी राख्न जरुरी रहेको 
बताउनन भयो । नेपाल अपाङ्ग मडहला संघले 
नेपाल सरकार डशक्षा मरत्रालय डशक्षा डिभागको 
सहयोगमा आयोजना गरेको बहन-अपाङ्गता 
भएका बाडलकाहरूको डशक्षाको लाडग 
अडभभािक सहयोगी पनडस्तका अडभभािक र 
डशक्षक िनबैलाई उपयोग हनने गरी डनमाण गननय 
पने कुरामा जोि डिनन भयो भने भततपनर 
डस.डि.आर.की डिशेष डशडक्षका डिद्याराज 
भण्िारीले बहन-अपाङ्गताका अडभभािकहरूलाई 
समय समयमा ताडलम डिनन पने, यो पनडस्तकामा 
राज्यले उपलब्ि गराउने सेिा सनडििाको बारेमा 
पडन जानकारी डिएमा अझ राम्रो हनने बताउनन 

भयो । त्यस ै गरी राडष्िय अपाङ्ग महासंघ 
नेपालका महासडचि राजन बस्नेतले यो पनडस्तका 
बहन-अपाङ्गता भएका व्यडतत, अडभभािक र 
डशक्षकहरूका लाडग अडत नै उपयोगी हनन े
बताउुँिै यो पनस्तक डनमाणका लाडग राडष्िय 
अपाङ्ग महासंघ नेपालले पडन आिश्यक 
सहयोग गनय तयार रहेको बताउनन भयो । सो 
छलफल काययक्रममा नेपाल सरकार डशक्षा 
मरत्रालय डशक्षा डिभाग समािेशी डशक्षा शािाका 
शािा अडिकृत नारि िमलाले डशक्षा डलनको 
लाडग डिद्यालय सम्म पनग्न नसकेका र डिद्यालय 
गएर पडन डशक्षा डलन कडठनाइ हनने डिडभन्न 
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यडततहरू मध्य बहन
-अपाङ्गता भएका व्यडततहरूको डशक्षामा पहनुँच 
पनर् याउनको लाडग यो हाते पनस्तक डनमाणको 
लाडग डशक्षा डिभागको तफय बाट  
आिश्यक सहयोग गने बताउनन भयो । सो 
काययक्रममा अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने 
डिडभन्न संघ संस्थाका प्रडतडनडिहरूको 
सहभाडगता रहेको डथयो ।  

१८ असार २०७४ मिन पौिले, तनहनुँ   

तनहनुँ बडहरा संघको आयोजना तथा डजल्ला 
समरिय सडमडतको आडथयक सहयोगमा बडहरा 
अपाङ्गता भएका व्यडततहरूका लाडग डतन  
डिने तरकारी िेती ताडलम तनहनुँमा सम्पन्न 
भएको छ । उतत ताडलम समापन काययक्रमका 
प्रमनि अडतडथ एिं अपाङ्गता डजल्ला समरिय 
सडमडतका उपाध्यक्ष प्रकाश परथले बडहरा 
व्यडततहरूको लाडग यो तरकारी िेतीको ज्यािै 
उपयोगी हनने बताउुँिै यो ताडलममा डसकेको 
सीपलाई उपयोग गनय सकेमा स्िरोजगार हनन 
सतने बताउनन भयो । त्यसै गरी डरसेिका 

अध्यक्ष मिन पौिेलले यस्ता ताडलमहरूको 
उपयोग गनय सकेमा गडरबी रयूनीकरण हनननका 
साथै आडथयक सशडततकरणका लाडग सहयोग 
पनग्ने कुरा बताउनन भयो । यसै क्रममा नि जन 
डिकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डतल बहािनर 
गनरुङले ताडलममा सहभागी हननन भएका 
प्रडशक्षाथीहरूलाई ताडलमको उपयोग गनयका 
लाडग आग्रह गननय भएको डथयो भने  सो ३ डिने 
ताडलममा प्रडशक्षक कुमनि पडण्ितले प्रडशक्षण 
डिनन भएको डथयो । उतत ताडलममा तनहनुँ 
डजल्लाका ३१ जना बडहरा अपाङ्गता भएका 
व्यडततहरूले प्रडशक्षण डलनन भएको डथयो ।  

बतहरा व्यतिहरूका लातग िरकारी िेिी सम्बन्िी िातलम सम्पन्न 


