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सबै ठाउँका अपाङ्गर्ाका सवालहरू 

समावेश गररयोस ्

सम्पादक ज्यू नमस्कार, म अपाङ्ग आवाज 
मातसक पतत्रकाको तनयतमि ि पाठक ह ुँ । 
प्राप्ि भए सम्म मेले यो पतत्रका तनयतमि 
रूपमा पढ्ने गरेको छ  । िर केही मतहना 
देति हामी कहाँ अपाङ्ग आवाज मातसक 
पतत्रका प्राप्ि भएको छैन । तकन हो हाम्रो 
ठाउुँमा यो पतत्रका पठाउन छोड्न  भएको हो 
। यो पतत्रकामा समावेश गतरएका अपाङ्गिा 
सम्बरिी सामाग्रीहरूले हाम्रो समाजमा भएको 
अपाङ्गिा प्रतिको नकारात्मक सोच 
हटाउनको लातग महत्वपूर्य 
भूतमका तनवाह गरेको तथयो । 
त्यसै गरी यो पतत्रकामा समावेश 
गतरएका अपाङ्गिा सम्बरिी 
सामाग्रीहरू अध्ययन गनाले 
हामीले पतन िेर ैकुराहरू तसक्न 
र ब झ्न पाएका तथयौ । हाल 
केही समय यिा अपाङ्ग 
आवाज मातसक पतत्रका हामी 
कहाँ उपलब्ि नभएको कारर् 
देशका तवतभन्न तजल्लाहरूमा 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूका 
बारेमा के कस्िा काययक्रमहरू भएका छन् भन्ने 
बारेमा केही जानकारी तलनबाट वतचचि ह न 
परेको आभास भएको छ । त्यसैले अबका 
अपाङ्ग आवाज मातसक पतत्रका प्रकाशन भए 
पतछ जति सक्दो तछटो पठाई तदएमा हामीले 
समयमा नै यो पतत्रकामा प्रकाशन भएका 
सामाग्रीहरू अध्ययन गनय सक्ने तथयौ । 
त्यसैले अबका तदनमा समयमा नै अपाङ्ग 
आवाज मातसक पतत्रका समयमा नै उपलब्ि 
गराई सहयोग गतरतदन  ह न अन रोि गदयछ  । 
यो पतत्रकामा समावेश गतरएका अपाङ्गिा 
सम्बरिी सबै सामाग्रीहरू ज्यादै उपलब्िी 
मूलक रहेका छन् । अबका तदनमा पतन सबै 
क्षेत्र िथा तजल्लाहरूमा रहेका सबै प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूका 
सवालहरूलाई पतन समावेश गन य होला र यो 
पतत्रका तनयतमि रूपमा प्रकाशन गरी सब ै
ठाउुँमा रहेका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
पह ुँचमा प र् याउन भएमा यो पतत्रका सबैले 
अध्ययन गनय सक्ने तथए ।  

 

पजिकामा संघर्ा र्था सफलर्ाका कथाहरू 

पजन समावेश गनुा होला  

अपाङ्ग आवाज मातसक पतत्रकाका सम्पूर्य 
साथीहरूमा मेरो नमस्कार । म अपाङ्ग 
आवाज मातसकको तनयतमि पाठक ह ुँ । यो 
पतत्रकामा समावेश गतरएका सबै सामग्रीहरू 
अपाङ्गिा सारदतभयक र उपय क्ि रहेका छन् 
। यो पतत्रकामा समावेश गतरएका अपाङ्गिा 
सम्बरिी सामाग्रीहरू सबै जानकारी मूलक 
ह ुँदा ह ुँदै पतन पतछल्लो केही समय देति यो 
पतत्रकामा तवतभन्न क्षेत्रमा रहकेा अपाङ्गिा 

भएका व्यतक्िहरूका संघर्य िथा 
सफलिाका कथाहरू प्रकाशन भएको 
पाइएको छैन । त्यसैले यो पतत्रकामा 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूका संघर्य 
िथा सफलिाका कथाहरुलाई पतन 
स्थान तदन  होला । त्यसै गरी यो 
अपाङ्ग आवाज मातसक पतत्रका हामी 
सबैको भएको ह नाले यो पतत्रकामा 
तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिाको बारेमा 
पतन जानकारी तदन को साथै राज्यल े

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग के 
कस्िा सेवा स तविाहरू उपलब्ि गराएको छ 
र िी सेवा स तविा तलनको लातग के गन य 
पदयछ भन्ने तवर्यमा पतन जानकारी तदन 
सकेमा अझ प्रभावकारी ह ने तथयो । आगामी 
तदनमा यो तवर्यमा पतन ध्यान तदन  होला र 
सबै ठाउुँमा रहेका सबै प्रकारका अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूका आवाजहरूलाई समावेश 
गन य होला । यो पतत्रकाले हामी सबै 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूका 
आवाजहरूलाई एकरूपिाका साथ अगाति 
बढाउुँदै हाम्रा हक अतिकार स तनतचचि गनयको 
लातग सहयोग गदै आएको ह नाले यो अपाङ्ग 
आवाज मातसक पतत्रकालाई तनयतमि रूपमा 
प्रकाशन गन य होला र देश भरी छतरएर रहेका 
सबै अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू समक्ष 
प र् याउन  होला भन्न चाहरछ  । साथै यो 
पतत्रकाको उत्तर उत्तर प्रगतिको श भकामना 
पतन व्यक्ि 
गदयछ  ।              नतवन दाहाल , िनह ुँ    स तनिा काकी, पाल्पा   

पाठक पत्र 



तव गिका वर्यहरूमा जस्िै यस वर्य पतन संय क्ि राष्ट्रसंघल े “गतरबी 
उरमूलन, तदगो उत्पादन र उपभोग प्रातप्िको 
मागय सन २०३० भन्ने अरिरातष्ट्रय नारा िय 
गरेको र त्यो नारालाई रातष्ट्रय य वा पतरर्दल े
आफ्नो देश स हाउुँदो गरी “गतरबी उत्पादनमा 
य वा प्रतिबद्धिा : उत्पादनमा आत्मतनभयरिा” भन्ने 
नाराका साथ अगष्ट्ट १२ िातरक अथाि् साउन 
२८ गिे अरिरातष्ट्रय य वा तदवस तवतभन्न 
काययक्रमहरूको आयोजना गतर भव्यिाका साथ 
मनाइयो । सन् १९९९ तिसेम्बर १७ मा भएको 
संय क्ि राष्ट्र संघको सािारर् सभाको प्रस्िावल े
तवचवका सरकारहरूलाई य वा नीति तनमार् गनय 
िथा कायारवयन गनय अन रोि गद ै अगष्ट्ट १२ 
िातरकलाई अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका रूपमा 
मनाउन थातलएको हो । तवचवमा यो तदवस सन ्
२००० देति मनाउन थातलएिा पतन नेपालमा 
भने यो तदवसलाई सन ् २००४ देति तनयतमि 
रूपमा तवतभन्न काययक्रमको आयोजना गरी 
मनाउुँदै आइएको छ । तवगिका वर्यहरूमा जस्िै 
यस वर्य पतन नेपाल सरकार य वा िथा िलेकुद 
मरत्रालय अरिगयि रातष्ट्रय य वा पतरर्दको 
आयोजना िथा य वाहरूको क्षते्रमा काम गन े
तवतभन्न संघ संस्थाहरूको सहभातगिामा अगष्ट्ट 
११ िातरकका तदन पत्रकार सम्मेलन, १२ 
िातरकका तदन भृकुटीमण्िपबाट भिकाली, 
सतहदगटे, जमल, घण्टाघर ह ुँदै प्रज्ञा भवन 
कमलादी सम्म प्रभाि फेरीको आयोजना गरकेो 

तथयो । प्रभािफेरी काययक्रम पचचाि् सम्माननीय 
राष्ट्रपति तवद्यादेवी भण्िारीको प्रम ि आतिथ्यमा 
मूल समारोहको सम द्घाटन गन यको साथै 
िेलािीहरू िथा तवतभन्न क्षते्रमा योगदान 
प र् याउन  ह न े य वाहरूलाई रातष्ट्रय य वा प्रतिभा 
प रस्कारद्वारा सम्मान गतरयो । तवतभन्न 
काययक्रमहरू गतर अरिरातष्ट्रय य वा तदवस 
मनाइयो । तवगिका वर्यहरू देति अरिरातष्ट्रय 
य वा तदवस मनाई रहुँदा अरय य वाहरूको 
साथमा अपाङ्गिा भएका य वाहरूल े पतन 
सहभातगिा जनाउुँद ै आएका छन ् । िर पतन 
अरय नागतरकहरूको ि लनामा आज पतन 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू िथा य वाहरूल े
सहज रूपमा सब ै तनकायहरूमा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको पह ुँच प ग्न सकेको छैन । 
त्यसैल े यस्िा तदवसहरू तदवसमा मात्र नभएर 
सब ै नागतरकहरू जस्ि ै अपाङ्गिा भएका 
नागतरकहरूको लातग पतन पह ुँच योग्य 
काययक्रमहरू ल्याउन  जरुरी देतिरछ । तवगिका 
तदनमा जे जस्िो भए पतन आगामी तदनमा भने 
अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा सबै 
प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको समान 
सहभातगिा  र उनीहरू अन कूल ह न ेकाययक्रम 
सचचालन गनय जरुरी छ जसले गदा अपाङ्गिा 
भएका य वाहरूल े पतन अरिरातष्ट्रय य वा 
तदवसमा समान सहभातगिा जनाउन को साथ ै
अपाङ्गिा भएका य वाहरूका सवालहरूलाई 
पतन समावेश गनय सकुन । यस तवर्यमा 
सम्बतरिि तनकायल ेतवशेर् ध्यान तदन जरूरी छ 
।  

अपाङ्गर्ा भएका युवाहरूका सवालहरू समावेश गररयोस ् 
सम्पादकीय 
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अन्र्रााजरिय युवा जदवस र अपाङ्गर्ा भएका युवाहरूका सवालहरू 

तव गिका वर्यहरूमा जस्ि ै यस 

वर्य पतन सयं क्ि राष्ट्रसघंले 

“गतरबी उरमलून, तदगो उत्पादन र उपभोग 

प्रातप्िको मागय सन २०३० भन्न े अरिरातष्ट्रय 

नारा िय गरकेो र त्यो नारालाई रातष्ट्रय य वा 

पतरर्दल े आफ्नो दशे स हाउुँदो गरी गतरबी 

उत्पादनमा य वा प्रतिबद्धिा : उत्पादनमा 

आत्मतनभयरिा” भन्ने नाराका साथ अगष्ट्ट १२ 

िातरक यही साउन २८ गिे अरिरातष्ट्रय य वा 

तदवस तवतभन्न काययक्रमहरूको आयोजना गतर 

देश भर भव्यिाका साथ मनाइयो । सन ्१९९९ 

तिसेम्बर १७ मा भएको सयं क्ि राष्ट्र सघंको 

सािारर् सभाको प्रस्िावल े तवचवका 

सरकारहरूलाई य वा नीति तनमार् गनय िथा 

कायारवयन गनय अन रोि गदै अगष्ट्ट १२ 

िातरकलाई अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका रूपमा 

मनाउन थातलएको हो । तवचवमा यो तदवस 

सन् २००० देति मनाउन थातलएिा पतन 

अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा य वाहरूद्वारा काठमाण्िौमा तनकातलएको र् यालीको एक झलक । ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

युवा ददवस 



अपाङ्ग अ तिकार सबैको  सरोकार  ५५ 

 

नेपालमा भन े यो तदवसलाई सन् २००४ देति 

तनयतमि रूपमा तवतभन्न काययक्रमको आयोजना 

गरी मनाउुँदै आइएको छ । नेपालमा सन ्२००४ 

मा य वा सम्बरिी काम गन े तवतभन्न संघ 

संस्थाहरूको पहलमा पतहलो पटक अरिरातष्ट्रय 

य वा तदवस मनाइएको तथयो । हाल आएर 

देशका तवतभन्न तजल्लाहरूमा य वा तदवसका 

सरदभयमा तवतभन्न काययक्रमहरूको आयोजना गरी 

यो तदवस मनाउन थालकेा छन ् । अरिरातष्ट्रय 

य वा तदवसको अवसरमा सचचालन गतरने 

तवतभन्न काययक्रमहरूमा अपाङ्गिा भएका 

य वाहरूको सहभातगिा भए पतन उनीहरूका 

सवालहरू परू्य रूपमा समावेश ह न सकेका 

छैनन् ।   

सरकारी िथा गैर सरकारी क्षते्रबाट 

य वाहरूलाई लतक्षि गरी काययक्रममा तवगिका 

वर्यहरू देति अरिरातष्ट्रय य वा तदवस मनाई 

रहुँदा अरय य वाहरूको साथमा अपाङ्गिा 

भएका य वाहरूले पतन सहभातगिा जनाउुँद ै

आएका छन ् ।  यस वर्यको अरिरातष्ट्रय य वा 

तदवसको अवसरमा गतरएका तवतभन्न 

काययक्रमहरूमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 

पतन उल्लेिनीय सहभातगिा रहकेो तथयो । 

नेपाल सरकार य वा िथा िेलकुद मरत्रालय 

अरिगयि रातष्ट्रय य वा पतरर्द् काठमाण्िौले 

२०१६ को अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा 

अगष्ट्ट ११ िातरकका तदन पत्रकार सम्मेलन, 

१२ िातरकका तदन भृकुटीमण्िपबाट भिकाली, 

सतहदगटे, जमल, घण्टाघर ह ुँदै प्रज्ञा भवन 

जशक्षा, स्वास््य, रोिगार लगाएर्का 

सवालहरुलाई मुख्य रुपमा उठाउनु पर्ा 

- सतरिा लातमछान,े  दृतष्ट्टतवतहन, गोरिा  
 
अपाङ्गिा भएका य वाहरुको 
सवालको कुरा गन य पदा 
अपाङ्गिा भएका य वाहरुको 

तशक्षामा पह ुँच प ग्न सकेको छैन । हाम्रा कतिपय 
क्याम्पस िथा तवद्यालयहरु अपाङ्गिा मैत्री 
छैनन ्। ह्वीलतचयर प्रयोग गन ेअपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुल े पढ्नको लातग दैतनक रुपमा 
कक्षामा गएर अध्ययन गनय सक्न ेअवस्था छैन । 
दृतष्ट्टतवहीनहरुले अध्ययन गनयको लातग शैतक्षक 
सामाग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ि ह न सकेको 
छैन । बतहरा व्यतक्िहरुको लातग ि झन ैकतठन 
अवस्था रहकेो छ । त्यस ैगरी अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुल े रोजगारमा पतन त्यस्िै 
समस्याहरुको सामना गनय परेको छ । पतछल्लो 
समयमा अपाङ्गिाको क्षते्रमा केही काम भएिा 
पतन अपाङ्गिा भएका य वाहरुमा भएको सीपको 
कदर भएको पाइदनै । यस्िा तदवसहरुको 
अवसरमा य वा सम्बरिी काम गन े तवतभन्न संघ 
संस्थाहरु र सरोकारवाला तनकायहरुल े
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको तशक्षा, स्वास्थ्य, 
रोजगार लगाएिका सवालहरुलाई म ख्य रुपमा 
उठाउन आवचयक छ ।  य वा सम्बरिी संघ 
संस्थाहरुमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
प्रतितनतित्व पतन छैन । हाम्रो समाजमा 
अपाङ्गिाको सवाल अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम 
गने संघ संस्थाहरुले मात्र उठाउन  पदयछ भन्न े
मारयिा अझ ै पतन रही आएको छ । जसल े
अतिकांश तनकायहरुमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरु पछािी परेका छन् । अरिरातष्ट्रय 
य वा तदवसको अवसरमा य वा सम्बरिी काम गन े
संघ संस्थाहरुले आफ्ना काययक्रमहरुमा, 
काययसतमतिमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई 
समेट्न जरुरी छ ।  त्यसलै ेहरेक सवालहरुमा 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई समावशे गन य 
पदयछ र तवतभन्न अवसरहरुको सृजना पतन गन य 
पदयछ ।  

युवा ददवस 
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कमलादी सम्म प्रभाि 

फेरीको आयोजना गरकेो 

तथयो । नपेालमा रातष्ट्रय 

य वा पतरर्द् अरिगयि ६० 

तजल्लामा य वा सतमतिका 

अध्यक्षको मनोनयन भइ 

सतमतिको कायालय 

समेि स्थापना भएको छ 

। यी तजल्लाहरूमा पतन 

अरिरातष्ट्रय य वा तदवस 

तवतभन्न काययक्रमको 

आयोजना गरेर सम्पन्न 

गतरएको छ । यस ैतदवसका अवसरमा ७५ वटै 

तजल्लाहरूमा तजल्ला य वा सतमतिको सयंोजनमा 

तजल्ला तवकास सतमति, तजल्ला िेलकुद 

तवकास सतमति, य वा सूचना केरि िथा स्थानीय 

संघ संस्थाहरूको समरवयमा साइकल र् याली, 

अरिरतक्रया, सिक नाटक, फुटबल प्रतियोतगिा, 

बागमिी सरसफाई लगायिका काययक्रमहरू 

सम्पन्न गतरयो ।  

 क्षमर्ा, दक्षर्ा, सीपलाई उपयोग गने अवसर जदनु पदार् 

- यमनाथ मनैाली, सदस्य सतचव, रातष्ट्रय अपाङ्ग कोर्  

म पतन द घयटनाको कारर् शारीतरक अपाङ्गिा भएको व्यतक्ि ह  । अपाङ्गिा भए पतछ 
अपाङ्गिाको क्षेत्रमा नै काम गनय थाले त्यस पतछ राज्यको िफय बाट अपाङ्गिाको सामातजक, 
आतथयक, संस्ृतिक पक्षमा के कस्िा काययहरु भएका छन्, के कस्िा नीति तनयमहरु िथा सवेा 
स तविाहरु रहकेा छन ्भन्र चासो राख्न थाले । यसका साथै म पतन अपाङ्गिाको क्षते्रमा काम गतर 
रहेको छ  ।  अरय नागतरकहरुको ि लनामा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको अवस्था ज्याद ै
संवेदनतशल रहेको छ । तवशेर् गतर सरोकारवाला तनकायहरुल े अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुमा 
भएको क्षमिा, दक्षिा, सीपलाई कसरी उपयोग गने भनेर चासो दिेाएको पाइदनै । त्यसैल ेय वाको 
क्षेत्रमा काम गन े तवतभन्न तनकायहरुले पतन अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका यस्िा सवालहरुलाई 
सम्बोिन गनय जरुरी छ । साथै अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग ग्रातमर् स्िर देति न ैतशक्षाका 
तवतभन्न काययक्रमहरु ल्याउन  पदयछ । यस तवर्यमा सरोकारवाला तनकायका साथै य वाको क्षेत्रमा 
काम गन ेतवतभन्न संघ संस्थाहरुले तवशरे् ध्यान तदन  ह न म अन रोि गदयछ  ।  

अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा काययक्रमको उद्घाटन गन य ह ुँदै सम्माननीय राष्ट्रपति 
तवद्यादवेी भण्िारी । ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

युवा ददवस 
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अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा य वाको 

क्षेत्रमा काम गन े तवतभन्न संघ संस्थाहरूल े

 

अपाङ्गर्ा मैिी सरंचना जनमाार् गना 

आवश्यक र् 

- नारायर् तगरी, अध्यक्ष,   
य वा गरै सरकारी संस्था महासघं  

 
हरेक क्षते्रहरुमा समावशेी रुपमा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको पह ुँच ह न  पदयछ भन्न ेमाग 
हामीले तवगिका तदनहरुमा पतन भरदै आएका 
हौ । यस ैसरदभयमा पतछल्लो केही समय देति 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका केही 
सवालहरुलाई सम्बरिीि तनकायल े समावेश 
गद ै पतन आएको छ । िर केही कुराहरु 
राज्यले अझ ै पतन सम्बोिन गनय बाँकी छ । 
हाम्रा सब ै सावयजतनक संरचनाहरु अपाङ्गिा 
मैत्री छैनन ् जसको कारर् अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुल े हरके पलमा समस्याहरुको 
सामना गनय परेको छ । अबका तदनमा हामी 
जस्िै य वाको क्षते्रमा काम गन े तवतभन्न 
तनकायहरु र नपेाल सरकारल े पतन सबै 
संरचनाहरु अपाङ्गिा मतै्री बनाउन िफय  
ध्यान तदन जरुरी छ । भूकम्प पतछ प नयतनमार् 
काययमा दशे ज तट रहेको छ । यसै क्रममा 
हाम्रा संरचनाहरु अपाङ्गिा मतै्री बनाउन 
प्रयत्न गन े गरेका छौ । यो प नयतमार्को 
स रुवािी चरर्मा न ैअपाङ्गिा मैत्री बनाउदा 
ज्यादै राम्रो ह रछ । अपाङ्गिा मतै्री 
सावयजतनक संरचनाहरु सरकारी काययलयहरु 
बनाउन सरकारले ध्यान तदन जरुरी छ । यस 
तवर्यमा हामीले सरकारको ध्यानाकार्यर् पतन 
गन े छौ र सिै अपाङ्गिा  भएका 
व्यतक्िहरुको हक तहि र अतिकारको लातग 
काम गनय िफय  लातग पन ेछौ ।  

 

अपाङ्गर्ा भएका युवाहरुको 

सशजिकरर्का लाजग काम गनुा पदार् 

- य वराज कट्टले,    
शारीतरक अपाङ्गिा  

 

अरिरातष्ट्रय य वा तदवस 
मनाई रहकेो सरदभयमा 

नेपालमा अपाङ्गिा भएका य वाहरुलाई 
राज्यल े दोस्रो नागतरकको रुपमा हेन े गरेको 
तवद्यामान पतरतस्थति छ िथापी यसमा केही 
सकारात्मक पतरवयिनहरु पतन भएका छन् । 
जस्िो य वा नीति आएको छ २०७२ मा यो 
य वा नीतिमा अपाङ्गिा भएका य वाहरुका 
सवालहरुलाई पतन तवशरे् प्राथातमकिामा 
रािेर राज्यका नीति तनमार् िहमा अगािी 
बढाउन े भन्न े सरदभय पतन जोिेको छ । 
अपाङ्गिा भएका य वाहरुको शसतक्िकरर्का 
तनतम्ि क्षमिा तवकासमा राज्यले तवशेर् ध्यान 
तदन जरुरी छ । हाम्रा य वाहरु तवदशेबाट 
अपाङ्गिा भएर आएका ह रछन ् उनीहरुको 
लातग पतन काम गनय जरुरी छ र त्यस ैगतर 
य वा उद्यमतशलिाको तवकास गनय जरुरी छ । 
अपाङ्गिा र साङ्ग य वाहरु तवचमा तवभेद 
ह न भएन । समान समावेशीकरर्को नीति 
अन सार उनीहरुलाई अगािी बढाउन जरुरी 
छ । अझ पतन ग्रामीर् क्षेत्रमा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्ि प्रतिको नकारात्मक िारर्ा 
हटन सकेको छैन । चेिना फैलाउन  पदयछ । 
उसको क्षमिा अन सारको अपाङ्गिा 
अन कुलिाको वािावरर्को तनमार् गनय काम 
गन य पदयछ । अतहले सम्म अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई हयेको रुपमा हेरको पाइको छ 
।  

युवा ददवस 
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य वाहरूका समस्या समािानको लातग, 

उनीहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगार उपलब्ि 

गराउन  पने, उनीहरूको श्रमको मलू्याङ्कन 

ह न  पन े य वाहरूलाई लतक्षि गरेर तवतभन्न 

काययक्रमहरू ल्याउन  पन े लगायिका तवर्यमा 

आवाज उठाउुँदै आएका छन ् । त्यसै गरी 

य वाहरूका लातग तवतभन्न नीति िथा 

काययक्रमहरू पतन बनेका छन् । यस्िा नीति 

िथा काययक्रमहरूमा अरय य वाहरू जस्ि ै

अपाङ्गिा भएका य वाहरूको पतन सतक्रय 

सहभातगिा ह न सकेको छैन । अरय 

नागतरकहरूको ि लनामा आज पतन अपाङ्गिा 

भएका व्यतक्िहरू िथा य वाहरूल ेसहज रूपमा 

सबै तनकायहरूमा समान सहभातगिा 

जनाउनबाट पछािी परेको अवस्था छ । 

वैदेतशक रोजगारीको लातग तवतभन्न िािी 

मूलकमा गएर पतरश्रम गन ेक्रममा अंगभङ्ग भई 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको अवस्था ज्यादै 

नाज क र ददयनाक रहकेो छ । यस्िा 

व्यतक्िहरूको प नस्थापनाका लातग पतन नेपाल 

सरकार िथा य वाको क्षते्रमा काम गन े तवतभन्न 

संघ संस्थाहरूले चासो देिाउन जरुरी छ ।    

आगामी तदनमा राज्यल े अपाङ्गिा भएका 

य वाहरूको सशतक्िकरर्को तनतम्ि क्षमिा िथा 

उद्यमतशलिाको तवकासको  रातष्ट्रय य वा 

पतरर्द् िथा अरय सम्बतरिि तनकायल े पहल 

अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा रयून दृतष्ट्टय क्ि अपाङ्गिा भएका व्यतक्ि कुमार पौिेललाई रातष्ट्रय य वा प्रतिभा 
प रस्कारद्वारा सम्मान गन यह ुँदै सम्माननीय राष्ट्रपति तवद्यादेवी भण्िारी । ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

युवा ददवस 
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गनय जरुरी देतिरछ ।  

हाम्रो समाजमा अरय य वाहरूको ि लनामा 

अपाङ्गिा भएका य वाहरूका तशक्षा, स्वास्थ्य, 

अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरुका 

सवालहरुलाई सम्बोधन गररनु पदार् 

- अतस्मिा अयाल, तवद्याथी, काठमाण्िौं   
 
हाम्रो समाजमा तवतभन्न प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरु ह न  ह रछ । 
अरय व्यतक्िहरुले जस्िै उनीहरुले पतन 
राज्यका हरके तनकायमा तवना अवरोि 
जान पाउन  पदयछ िर हाम्रा भौतिक 
संरचनाहरु अपाङ्गिा मैत्री नभएको 
कारर्ले अतिकांश अपाङ्गिा  भएका 
व्यतक्िहरुल ेदैतनक रुपमा न ैकतठनाईका 
िथा अवरोिको सामना गनय परेको 
अवस्था छ । यस तवर्यमा नेपाल सरकार 
र य वाहरुको क्षेत्रमा काम गन े तवतभन्न 
संघ संस्थाहरुले तवशेर् रुपमा चासो 
तदएर काम गन य पदयछ । त्यसै गरी 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका लातग 
पतन तवतभन्न प्रकारका नीति िथा 
तनयमहरु बनेका छन ् िर िी नीति 
तनयमहरु  परू्य रुपमा काययरवयन भएको 
पाइदैन । सरकारी काययलय िथा 
यािायािका सािनहरु पतन उनीहरुको 
लातग अपाङ्गिा मैत्री छैनन । उनीहरुका 
अतिकांश सवालहरुलाई सम्बोिन 
गतरएको पाइदैन । अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई पतन समाजमा अरय 
नागतरक सरहको सेवा स तविाहरु 
उपलब्ि गराउन  पदयछ र उनीहरुका 
सवालहरुलाई सम्बोिन गन य पदयछ । 
अवसर पाएको िण्िमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुल े आफुमा भएको सीपको 
उपयोग गनय सक्षम ह रछ त्यसलै े
उनीहरुको लातग क्षमिा अन सारको सीप 
प्रदान गन े लगाएिका काययक्रमहरु 
ल्याउन  पदयछ । यो वर्यका अरिरातष्ट्रय 
य वा तदवसल े यस्िा अपाङ्गिा भएका 
य वाहरुका यस्िा सवालहरुलाई सम्बोिन 
गरोस् भन्न चाहरछ  । 

अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरु प्रजर् सकारात्मक 

पररवार्न आएको र्  

- महेरि थापा, अध्यक्ष,  
रातष्ट्रय अपाङ्ग य वा सचजाल 

नपेाल 
 

अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका 
अवसरमा हामीले य वाको क्षेत्रमा काम गने 
तवतभन्न संघ संस्थाहरुसुँग ै तमलेर अरिरातष्ट्रय 
य वा तदवस तवतभन्न काययक्रमहरु गरेर मनाइयो 
। तवगिक वर्यहरुको ि लनामा पतछल्ला 
समयहरुमा हामी अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुका सवालहरुलाई पतन रयून मात्रमा 
भए पतन समावेश गनय थातलएको छ । सबैको 
साथ र सहयोगल े गदा हामील े हाम्रा 
सवालहरुलाई स्थातपि गनय पाएका छौ । हाम्रा 
नीतिगि सवाललाई पतन सम्बोिन गतरएको र 
तहजोको ि लनामा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुका सवालमा प्रचार प्रसार पतन राम्रो 
भएको पाइएको छ । जसल े गदा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुका म द्यालाई समावेश गनयको 
लातग थप बल पतन प गको छ । अपाङ्गिा 
भएका य वाहरुका रोजगार, तशक्षाका सवालहरु 
टड्कारोको रुपमा देिा परेका छन ् । अबका 
तदनहरुमा अपाङ्गिा भएका य वाहरुलाई 
उनीहरुको आफ्नो सीप र दक्षिालाई प्रदशयन 
गरेर यो देशमा उनीहरुको सीप र क्षमिालाई 
प्रयोग गन य पदयछ । अबका तदनमा अपाङ्गिा 
भएका य वाहरुको तशक्षा िथा रोजगारीको 
लातग वकालि गरेर उनीहरुका सवालहरु 
स्थातपि गनय सतकयो भने पक्कै पतन हामीले 
हाम्रो लक्ष्य प्राप्ि ह न सक्छ र यसै तदशा िफय  
सबै लाग्न  पदयछ । 

युवा ददवस 
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रोजगार, अपाङ्गिा अन कूलको वािावरर्, 

समान सहभातगिा, अपाङ्गिा अन कूलको 

संरचना तनमार् लगायिका तवर्यमा केही 

सवालहरू उठ्न थाल ेपतन सम्बतरिि तनकायमा िी सवालहरूले पूर्य रूपमा स्थान पाएको भन े

- शोभा थापा मगर, तवद्याथी, नपेालगचज 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरु पतन यही 
देशका नागतरकहरु ह न । कुन ै तवभेद 
नगतरकन अपाङ्गिा भएका य वाहरुलाई 
पतन अरय नागतरक सरह प्राथातमकिाका 
साथ तवतभन्न काययक्रमहरुमा सहभातग गराउन े
अवसरहरु उपलब्ि गराउन जरुरी छ । 
उहाँहरुका सवालहरुलाई सम्बोिन गरेर 
नेपाल सरकार िथा य वाको क्षेत्रमा काम गन े
तवतभन्न तनकायहरुल े तवतभन्न काययक्रमहरु 
ल्याउन  पदयछ । हाम्रो सहयोगको 
आवचयकिा ह न े अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई हामीले सक्दो सहयोग गन य 
पदयछ । अपाङ्गिा भएिा पतन उनीहरुले 
अवसर पाएको िण्िमा हरेक कामहरु गनय 
सक्षम छन् । त्यसैल ेहामीहरुले उनीहरुलाई 
नकारात्मक दृतष्ट्टकोर्ले हने य ह दैन । 
उनीहरुलाई पतन अवसर तदएर अगाति 
बढाउन  पदयछ । त्यसैल े अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई तवभेद नगरौ, उनीहरुलाई 
पतन हामीसुँग सुँग ैहाि हाि तमलाएर तवतभन्न 
काययहरुमा सहयोग गन य जरुरी छ । यो 
अरिरातष्ट्रय य वा तदवसल े सब ै प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका य वाहरुका सवालहरुलाई 
सम्बोिन  गरोस् भन्न चाहरछ  । 

अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरुको लाजग पजन 

कायाक्रम ल्याउनु पदार् 

- तत्रलोत्तम पौिले,  अध्यक्ष, 
बाल िथा य वा सरोकार 

नपेाल 
 

अरिरातष्ट्रय य वा 
तदवसको अवसरमा देश िथा तवदेशमा रहन  
भएका सम्पूर्य य वाहरुलाई मेरो व्यतक्िगि र 
संस्थागि िफय बाट श भकामना तदन चाहरछ  । 
हामीले अरय नागतरकहरु जस्ि ै अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुका सवालहरुलाई पतन 
सम्बोिन गन े प्रयास गरकेा छौ । यस्िा 
तदवसहरुको अवसरमा अपाङ्गिा  भएका 
व्यतक्िहरुको िथा सीपलाई हामील ेकदर गन य 
पदयछ । हामी हाम्रो संस्थाको िफय बाट अरय 
य वाहरुको साथै अपाङ्गिा भएका य वाहरुका 
सवालहरु समावेश गनयको लातग पतन लातग 
परेका छौ ।  अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका 
सवालहरुलाई, उहाँहरुमा भएको सीप िथा 
प्रतिभालाई, उहाँहरुका समस्याहरु समािानको 
लातग अरय य वाहरुका तवचमा सावयजतनक गने, 
प्रतिभाको कदर गतर प रस्ृि गन े काययलाई 
अझ प्राथातमकिाका साथ अगािी बढाउनको 
लातग हामी पहल गन े छौ र यस तवर्यमा 
सरकालाई पतन झक्झक्याउने छौ । यस 
तवर्यमा नपेाल सरकारल े पतन संवदेनतशल 
भएर सोच्न  पदयछ । हामी पतन  आगामी 
तदनमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको तशक्षा, 
स्वास्थ्य िथा अरय सवालहरुको बारेमा काम 
गनयको लातग प्रयत्नतशल रहने छौ ।  

अपाङ्गर्ाका सवाललाई प्राथाजमकर्ाका 

साथ समावेश गने र्ौ  

युवा ददवस 



अपाङ्ग अ तिकार सबैको  सरोकार  ११११ 

 

पाइुँदैन । हाम्रो देशमा रातष्ट्रय य वा नीति 

२०७२, य थ तभजन २०१५ र रातष्ट्रय य वा 

पतरर्द् ऐनमा रहकेा य वा लतक्षि म द्दाहरू 

कायारवयन गनय, स्थानीय, रातष्ट्रय िथा 

अरिरातष्ट्रय स्िरमा न ै आवाज ब लरद गनय 

जरुरी देतिरछ । पतछल्लो केही समय यिा 

देशका तवतभन्न तजल्लाहरूमा पतन य वा तदवसका 

सरदभयमा तवतभन्न काययक्रमहरूको आयोजना गरी 

यो तदवस मनाउन थातलएको छ । यसका साथ ै

सरकारी क्षते्रबाट पतन य वाहरूलाई लतक्षि गरी 

तवतभन्न काययक्रमहरू आयोजना गनय थातलएको 

छ । नेपालमा जसरी य वा तदवसल े व्यापकिा 

पाउन थाल्यो त्यस ै गरी य वा सम्बरिी नीति 

काययक्रम र संरचनामा पतन प्रगति भएको भए 

पतन अपाङ्गिाको सवालमा यस्िा काययक्रमहरू 

सचचालन भएको पाइुँदैन । हालसाल ै रातष्ट्रय 

य वा पतरर्द ् गठनका क्रममा एक जना 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िको प्रतितनतित्व भने 

गतरएको छ । यो अपाङ्गिा जगिको लातग 

ि सीको कुरा हो । आगामी तदनमा पतन य वा 

सम्बरिी गतरने तवतभन्न काययक्रमहरूमा 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको पतन 

- मािव ढ ङ्गले, उपाध्यक्ष, रातष्ट्रय य वा पतरर्द  

अरिरातष्ट्रय य वा तदवसको अवसरमा सचचालन गतरन े तवतभन्न 
काययक्रमहरुमा हामील ेअपाङ्गिा भएका य वहरुलाई पतन समावेश गरेर 
यो तदवस सम्पन्न गरी सकेका छौ । अरिरातष्ट्रय य वा तदवसको अवसरमा 

तवतभन्न क्षते्रमा योगदान तदन  भएको २१ जना य वाहरुलाई रातष्ट्रय य वा प्रतिभा प रस्कारबाट 
सम्मान गतरयो । िी २१ जना मध्य े२ जना अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुमा शारीतरक अपाङ्गिा 
र रयूनदृतष्ट्टय क्ि अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई पतन सम्मान गतरयो । हामीले आगामी तदनमा 
सचचालन गतरने तवतभन्न काययक्रमहरुमा पतन अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई समावेश गन ेछौ 
। रातष्ट्रय य वा पतरर्दमा पतन अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको प्रतितनतित्व गरकेा छौ । प्रत्यके 
य वा पतरर्दल ेआयोजना गने काययक्रमहरुमा, य वा पतरर्दले बनाउने आफ्नो भवन र आफ्ना 
सब ैसंरचनाहरुमा अपाङ्गिा मैत्री बनाउने, अरय भवन र सिकहरु अपाङ्गिा मैत्री बनाउन े
काययमा सहयोग गने छौ । हामील े अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको योग्यिा, क्षमिा, सीप, 
प्रतिभाको कदर गद ैउनीहरुको योग्यिा, क्षमिा तवकास र उनीहरुमा भएको सीपलाई कसरी 
उपयोग गन े भन्ने कुरामा काम गन े छौ । उनीहरु मैत्री वािावरर्, काननू, सिक, भवन, 
िेलकुद लगाएिका सब ै संरचनाहरु अपाङ्गिा मतै्री बनाउनको लातग य वा पतरर्दले सिै 
ध्यान तदन ेछ । हामी सिै अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको साथमा रहन ेछौ र हाम्रा हरके 
काययहरुमा उनीहरुको सहभातगिा गराउने छौ ।  

हाम्रा कायाक्रममा अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरुलाई पजन समावेश गने र्ौ  

युवा ददवस 
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उल्लेिनीय सहभातगिा ह न जरुरी देतिरछ । 

तवगिका वर्यहरूमा भरदा पतछल्ला केही समय 

यिा य वाहरूको क्षेत्रमा काम गन े संघ 

संस्थाहरूल े आफ्ना काययक्रमहरूमा अपाङ्गिा 

भएका य वाहरूका सवालहरूलाई समावशे गद ै

आएिा पतन सबै तनकायमा अपाङ्गिा भएका 

सब ैय वाहरूका सवालहरू पूर्य रूपमा समावेश 

ह न सकेका छैनन् ।  

अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरुको 

सहभाजगर्ा सजुनजिर् गनुा पदार् 

- टकेराज लातमछान,े स ििे  

अतहले हामी सबै य वाहरु तमलेर यो 
अरिरातष्ट्रय य वा तदवस मनाई रहकेा छौ । 
जसरी हामी आ–आफ्ना क्षते्र वा वगयका 
य वाहरुका सवालहरु समावेश ह न  पन ेभन्ने 
मागहरु राति रहेका छौ । त्यसरी नै 
सम्पूर्य अपाङ्गिा भएका य वाहरुका 
सवालहरुलाई पतन सरोकारवाला 
तनकायहरुल ेसम्बोिन गन य पदयछ । उनीहरु 
अन कूलको सरंचनको तवकास गन यको साथै 
य वा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको तशक्षा, 
स्वास्थ्य, रोजगार िथा अरय सवालहरुमा 
य वाको क्षते्रमा काम गने तवतभन्न संघ 
संस्थाहरुले चासो रािेर उनीहरुका 
सवालरु सम्बोिन ह न े गरी काम गनय 
आवचयक छ । यसका साथ ैय वाको क्षेत्रमा 
काम गने तवतभन्न संघ संस्थाहरुले गने 
तवतभन्न काययक्रमहरुमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको सहभातगिा स तनतचचि 
गराउन िफय  पतन ध्यान तदन  पदयछ । यस 
तवर्यमा नपेाल सरकारले पतन तवशरे् 
सहयोग गन य पदयछ । यो तदवसका 
अवसरमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
हक अतिकारका सवालहरु समावेश 
गतरयोस् भन्न चाहरछ  । हामी जस्िै अरय 
य वाहरु तमलेर उनीहरुको जीवन यापनको 
सहज वािावरर् तनमार् गनय सहयोग गन य 
पदयछ र हामी सदैव अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको साथमा रहने छौ । 

अपाङ्गर्ा प्रजर्को नकारात्मक सोच 

हटाउनु पदार् 

- तिलक भट्टराई, कमयचारी तभ.एस.ओ. 

अरिरातष्ट्रय य वा तदवसको अवसरमा म 
सब ै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको अतिकार स तनतचचि गतरयोस्, 
उहाँहरुका तवतभन्न सवालहरुलाई सम्बोिन 
गतरयोस भनेर श भकामना तदन चाहरछ  । 
त्यसै गरेर अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुमा 
भएको क्षमिा, प्रतिभाको प्रष्ट्फुटन ह ने 
वािावरर्को सृजना ह न जरुरी छ । यो 
वािावरर् हामी जस्ि ै य वाहरुल े बनाउन  
पदयछ । अरिरातष्ट्रय य वा तदवस मनाउने 
क्रममा पतन हामीले यस्िा कुराहरुमा तवचार 
गनय जरुरी छ । यस्िा काययक्रमहरुमा पतन 
उहाँहरुका सवालहरुलाई समावेश गनय, 
उहाँहरुको सतक्रय सभातगिाको लातग 
हामीले चासो तदन  पदयछ । हाम्रो समाजमा 
अपाङ्गिा भए पतछ उसको जीवन बबाद 
भयो भन्न े ज न नकारात्मक सोच छ त्यो 
गलि हो । अवसर पाएको िण्िमा र 
अपाङ्गिा मतै्री वािावरर् तनमार् गन े हो 
भने उहाँहरुले पतन अरय नागतरकहरुले 
जस्िै काम सम्पन्न गनय सक्षम ह न  ह रछ ।  
हामीले उहाँहरुमा भएको क्षमिाको पतहचान 
गतर उक्ि क्षमिाको  कदर गनय जरुरी छ । 
यो अरिरातष्ट्रय य वा तदवसल े यस्िा 
तवर्यमा आवाज उठाओस ् भन्ने श भकामना 
तदन चाहरछ  । 

युवा ददवस 
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अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा तवतभन्न 

क्षेत्रमा योगदान प र् याउन  ह ने २१ जना 

य वाहरूलाई रातष्ट्रय य वा प्रतिभा प रस्कारद्वारा 

सम्माननीय राष्ट्रपति तवद्यादवेी भण्िारीले 

नगद रु १ लाि नगद सतहि सम्मान पत्रद्वारा 

सम्मान गन य भएको तथयो । िी २१ जना 

य वाहरू मध्य े शारीतरक अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्ि अतमर बम्जन र रयून दृतष्ट्टय क्ि व्यतक्ि 

कुमार पौिेललाई पतन रातष्ट्रय य वा प्रतिभा 

प रस्कारद्वारा सम्मान गतरएको तथयो । आगामी 

तदनमा पतन यस्िा तवतभन्न प्रतिभा भएका 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको प्रतिभाको 

कदर ह न जरुरी छ र य वाको क्षेत्रमा काम 

गने तवतभन्न संघ ससं्थाहरूले आफ्ना 

काययक्रमहरूमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 

प्रतितनतित्व गनय आवचयक देतिरछ । िव मात्र 

यस्िा तदवसहरू मनाउनको साथयकिा रहरछ । 

यस्िा तवर्यहरूमा अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्िहरूका सवालहरूलाई समावेश गनय िफय  

सम्बतरिि तनकायको ध्यान केतरिि ह न  पदयछ 

र यस तवर्यमा रातष्ट्रय य वा पतरर्दको साथ ै

य वाहरूको क्षेत्रमा काम गने तवतभन्न संघ 

संस्थाहरूल े पतन चासो देिाउन  पन े जरुरी 

देतिरछ ।    

अरिरातष्ट्रय य वा तदवसका अवसरमा शारीतरक अपाङ्गिा भएका व्यतक्ि अतमर बम्जनलाई रातष्ट्रय य वा प्रतिभा प रस्कारद्वारा 
सम्मान गन यह ुँदै सम्माननीय राष्ट्रपति तवद्यादेवी भण्िारी । ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

युवा ददवस 
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मातनसलाई गाँस, बास, कपास, तशक्षा, स्वास्थ्य, 

रोजगारको साथै शौचालयको पतन आवचयकिा 

ह ने गदयछ । काठमाण्िौ उपत्यकामा भएका 

सावयजतनक शौचालय प्रयोग गनयका लातग त्यहाँ 

रहेको एउटा ि तड्कलोले मात्र पतन ह्वीलतचयर 

िथा अरय सहयोगी सामाग्री प्रयोग गन े

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई कतठन ह न े

गदयछ । कुन ै व्यतक्िहरूको सहयोगमा 

ह्वीलतचयर उचालेर शौचालय सम्म प गे पतन 

ढोकाबाट ह्वीलतचयर जान वा घ म्न न ैसक्दैन 

भने ढोकाका च कुल भेट्न पतन सतकुँदनै । 

देशका तवतभन्न स्थानहरूमा जस्िै काठमाण्िौ 

उपत्यकामा पतन सावयजतनक शौचालयको 

तनमार् गतरएको छ । िर िी कुन ै पतन 

अपाङ्गता मतै्री शौचालय 

अपाङ्गर्ा मैिी सावािजनक शौचालय जनमाार् गररदैं 

यो शौचालय पूर्ा रूपमा अपाङ्गर्ा मैिी नै हुने र् 

हामी कहाँ अतहले भएका सावयजतनक शौचालयहरू कुन ै पतन 
अपाङ्गिा मतै्री छैनन ् । भएका  सावयजतनक शौचालयहरूमा 
अतिकांश अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू जान सक्दैनन् । यस्िा 
समस्याहरूलाई समािान गनयको लातग हामील े काठमाण्िौको 

भृकुटीमण्िपमा एक मात्र अपाङ्गिा मतै्री सावयजतनक शौचालय बनाउन लागकेा छौं र अरू 
सावयजतनक शौचालयहरू बनाउुँदा पतन यो शौचालयलाई हेरेर यस्िै प्रकारको शौचालय 
तनमार् होस ्भनेर हामील ेयो शौचालय तनमार् गनय लागेका हौं । यो भवन तनमार्को कायय 
कतरब अतरिम अतरिम चरर्मा प गकेो  छ । यो शौचालय तनमार्को लातग नपेाल अपाङ्ग 
मतहला संघल ेयो काययमा समरवयकारी भूतमका िेलकेो छ । तवतभन्न समयमा यस तवर्यमा 
छलफल गने, के भएको छ भनेर तरपोटयहरू ियार गन ेलगायिका कामहरू गरकेा छौं । यहाँ 
यो शौचालय तनमार् गरे पतछ सानो कतफ वा तचया पसल पतन सचचालन गने योजना रहेको 
छ । यो सावयजतनक शौचालय पूर्य रूपमा अपाङ्गिा मैत्री न ैह न ेछ र अरिरातष्ट्रय मापदण्ि 
र नेपाल सरकारले ल्याएको अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग भौतिक संरचना िथा 
सचचार सेवा तनदेतशका अन रूप तनमार् गतरएको कारर् यो पूर्य रूपमा अपाङ्गिा मतै्री न ै
ह ने छ । यो आय आजयन गन ेथलो पतन हो र हाम्रो समाजमा अपाङ्गिा मैत्री संरचनामा 
सावयजतनक शौचालय नभएको अवस्थामा यो एक मात्र अपाङ्गिा मैत्री शौचालय तनमार्को 
लातग अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन ेतवतभन्न संघ संस्था िथा ए.आइ.एन. िथा अरय तवतभन्न 
संघ संस्थाहरू तमलेर तनमार् गतरएको कारर् यो अपाङ्गिा मैत्री ह रछ ।  

- तनमयला तििाल, अध्यक्ष, नेपाल अपाङ्ग मतहला संघ  
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सावयजतनक शौचालयहरूमा अतिकांश 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको पह ुँच प ग्न 

सकेको छैन । यस्िा समस्याहरूलाई मध्य 

नजर गरेर अरिरातष्ट्रय गैर सरकारी 

संस्थाहरूको सचजाल अथाि् ए.आइ.एन.को 

अपाङ्गिा कायय समूह समाज कल्यार् 

पतरर्द्, रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र  

नेपाल अपाङ्ग मतहला 

संघको सहकाययमा 

काठमाण्िौको 

भृकुटीमण्िपमा 

अपाङ्गिा मैत्री 

सावयजतनक शौचालय 

तनमार् ह ुँद ै छ । 

काठमाण्िौं तभत्र रहकेा 

जति पतन सावयजतनक 

शौचालयहरू मध्य े

एउटा पतन अपाङ्गिा 

मैत्री भएको पाइुँदैन । 

जसको कारर्ले अतिकांश अपाङ्गिा 

भएका व्यतक्िहरूल े आफू मैत्री 

सावयजतनक शौचालयको अभावमा 

तदसा तपसाबलाई पतन सहज रूपमा 

व्यवस्थापन गनय पाएका छनैन् । यस्िा 

समस्याहरूलाई मध्य नजर गद ै

अरिरातष्ट्रय गैर सरकारी 

संस्थाहरूको सचजाल अथाि् 

ए.आइ.एन. अपाङ्गिा कायय समूह 

को सहयोगमा काठमाण्िौको 

भृकुटीमण्िप तस्थि म ख्य गेटको दाँया िफय  

अपाङ्गिा मैत्री सावयजतनक शौचालय 

तनमार्यको कायय थालनी गरकेो छ ।  

वाटर एि नामक संस्थाले गरेको एक 

सवके्षर् अन सार काठमाण्िौ उपत्यकामा ६१ 

वटा सावयजतनक शौचालयहरू रहकेा छन् । 

िी ६१ वटा सावयजतनक शौचालयहरू मध्य े

अपाङ्गता मतै्री शौचालय 
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एउटा पतन शौचालय अपाङ्गिा अन कूलको 

अथाि् अपाङ्गिा मैत्री भएको पाइुँदैन । 

सावयजतनक शौचालय अपाङ्गिा मतै्री नभएकै 

कारर्  कतिपय अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्िहरूल े तदनह ुँ तदसा तपसाब व्यवस्थापन 

गनय समस्याको सामना गनय परकेो छ । गि 

वर्य २०१५ नोभेम्बर १९ िातरकका तदन तवचव 

शौचालय तदवसको अवसरमा काठमाण्िौको 

भृकुटीमण्िपमा अपाङ्गिा मतै्री सावयजतनक 

शौचालय तनमार् गनय भतन अरिरातष्ट्रय गैर 

सरकारी संस्थाहरूको सचजाल ए.आइ.एन. 

अरिगयि  अपाङ्गिाका कायय समूहका 

संयोजक शौरभ शमा र समाज कल्यार् 

पतरर्द्की ित्कातलन तनतमत्त तनदेशक स भिा 

दाहाल बीच सहमति पत्रमा हस्िाक्षर गन य 

भएको तथयो । यो शौचालय तनमार् गनय 

गनयको लातग समाज कल्यार् पतरर्दले जग्गा 

पतन उपलब्ि गराउन को साथै नक्सा पास गनय 

अपाङ्गर्ा मैिी सावािजनक शौचालय जनमाार् कायाक्रममा सबैको साथ र सहयोग जमलेको र् 

 

अरिरातष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरूको सचजाल अथाि् ए.आइ.एन.ल े
तवतभन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरू र अपाङ्गिाको क्षते्रमा काम गन े
संस्थाहरूको सहयोगमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग स लभ र 
सहज होस भनेर काठमाण्िौमा अपाङ्गिा मैत्री सावयजतनक शौचालय 
तनमार् गन ेभनेर समाज कल्यार् पतरर्द ्सुँग सम्झौिा गरेका तथयौ । 

सोही सम्झौिा अन सार अतहल ेउक्ि शौचालय तनमार् भइ रहकेो  छ । यो शौचालय तनमार्को 
लातग अपाङ्गिाको क्षते्रमा काम गन े तवतभन्न संघ संस्थाहरू िथा रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ 
नेपालसुँग पतन सल्लाह िथा स झावहरू तलइ रहकेा छौं ।  यो शौचालय अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरू, जषे्ट्ठ नागतरक िथा अरय व्यतक्िहरूको पह ुँचमा प ग्ने गतर तनमार् गतरन ेछ । कतरब १ 
हजार स्क्वायर तफटको संरचनामा बन्न ेशौचालयमा ३ वटा फरक फरक क्यातवन ह नेछन ्। यसमा 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू, मतहला र प रुर्हरूको लातग छ ट्टा छ ट्टै कोठा ह ने गतर तनमार् 
गतरद ैछ । त्यहाँ स्टोर रूम, तचया वा कतफ पसल सचचालन गनयको लातग पतन पतन सोच बनाएर 
यो तनमार् गतरएको छ । यो शौचालयले आय आजयनको लातग पतन केही आम्दानी पतन गरोस 
भनेर यो िालको अविारर्ा ल्याइएको हो । अपाङ्गिा मैत्री सावयजतनक शौचालय तनमार्को 
लातग काठमाण्िौंको भृकुटीमण्िप नै रोज्न को कारर् यो क्षते्र पतन ठूलो छ , यहाँ तवतभन्न समयमा 
तवतभन्न काययक्रमहरू पतन ह ने गदयछन ् , त्यो क्षेत्रमा िेरै जसो अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू पतन 
आउने, जमघट गन ेभएको ल ेयो ठाउुँ रोतजएको हो । यो जग्गा समाज कल्यार् पतरर्दल ेपहल 
गरेर गृह मरत्रालय माफय ि हामीलाई उपलब्ि गराउन  भएको छ । यस काययमा सबकैो साथ र 
सहयोग तमलकेो छ ।  

- शौरभ शमा, सयंोजक, अरिरातष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरूको सचजाल,  
ए.आइ.एन, अपाङ्गिा कायय समहू  

अपाङ्गता मतै्री शौचालय 
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र अपाङ्गिा मतै्री सावयजतनक शौचालय 

तनमार्का लातग सल्लाह स झावहरू पतन तदुँद ै

आएको छ । अरिरातष्ट्रय गैर सरकारी 

संस्थाहरूको सचजाल ए.आइ.एन. अपाङ्गिा 

कायय समहूको सतक्रयिा िथा समाज कल्यार् 

पतरर्द्, रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नपेाल र  

नेपाल अपाङ्ग मतहला संघको सहकाययमा 

भृकुटीमण्िपमा तनमार् ह न लागेको 

सावयजतनक शौचालयको तनमार् कायय तिब्र 

गतिमा भइरहेको सावयजतनक शौचालयलाई 

अपाङ्गिा मतै्री बनाउनको लातग अरय तवतभन्न 

संघ संस्थाहरूको पतन सल्लाह स झाव उपलब्ि 

गराउुँद ै आइरहेको छ । मतहला, प रुर् र 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग ३ 

कोठाको भवन तनमार् गतरदैं छ । कतरब १ 

हजार स्क्वाइर तफटको सरंचनामा तनमार् ह न े

शौचालयका साथै एउटा क्यातवन, स्टोर रुम, 

एतटएम ब थ ह न को साथै तचया िथा कफी 

पसल सचचालन गन ेगतर तनमार् गतरुँदै छ । 

अपाङ्गिा मतै्री सावयजतनक शौचालय 

तनमार्का साथै आय आजयन काययलाई पतन 

सुँगसुँगै लैजाने अविारर्ा अन सार यो भवन 

तनमार्को क्रममा रहकेो छ ।  

सन् २०१५ नोभेम्बर १९ िातरकका तदन तवचव 

शौचालय तदवसको अवसरमा अपाङ्गिा मैत्री 

सावयजतनक शौचालय तनमार् गन े भतन 

सम्झौिा गर े पतन दशेमा भएको राजनीतिक 

कारर्, नाकाबरदी जस्िा अवरोिको कारर् 

तनमार् काययमा केही तढलाई भए पतन अब 

तछटो न ै यो कायय सम्पन्न ह ुँद ै छ । यो 

शौचालय नपेाल सरकारल ेल्याएको अपाङ्गिा 

भएका व्यतक्िहरूको भौतिक संरचना िथा 

सचचार सेवा तनदेतशका २०६९ र अरिरातष्ट्रय 

मापदण्ि अन सार बनाइुँद ै छ । यो शौचालय 

सब ै व्यतक्िहरूको लातग मतै्री ह न े छ र 

अपाङ्गिाको क्षते्रमा काम गने तवतभन्न संघ 

संस्थाहरूसुँग छलफल गरी यो शौचालय 

काठमाण्िौको भृकुटीमण्िपमा तनमार् ह न लागेको अपाङ्गिा मैत्री सावयजतनक शौचालय । ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

अपाङ्गता मतै्री शौचालय 
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तनमार् कायय थातलएको र सब ै नागतरकका 

लातग मतै्री ह ने, अरय ठाउुँमा पतन यसलाई 

नम नाको रूपमा तलएर अपाङ्गिा मैत्री 

शौचालय तनमार् काययमा सहयोग प ग्न े कुरा 

यस काययसुँग सम्बतरिि व्यतक्िहरू बिाउन  

ह रछ । यो अपाङ्गिा मैत्री सावयजतनक 

शौचालय सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्िहरू र समाजमा रहेका अरय 

राजरिय अपाङ्ग महासघं नेपालको पजन सजक्रयर्ा रहेको र् 

- मतनर् प्रसाइुँ, प्रशासकीय व्यवस्थापक,  
रातष्ट्रय अपाङ्ग महासघं नपेाल 
 

काठमाण्िौको भृकुटीमण्िपमा बन्न लागेको अपाङ्गिा मतै्री 
सावयजतनक शौचालय तनमार्को लातग रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ 
नेपालको पतन समरवयकारी भूतमका रहेको छ । अरिरातष्ट्रय 

गैरसरकारी ससं्थाहरूको सचजाल अथाि् आइ..आइ.एन.ले नेपाल अपाङ्ग मतहलासंघसुँग तमलेर 
अपाङ्गिाा मतै्री शौचालय तनमार् गद ैछ । यो काययक्रममा रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नपेालको 
पतन सतक्रयिा रहेको छ । काठमाण्िौको भृकुटीमण्िपमा बरद ै गरेको यो अपाङ्गिा मैत्री 
शौचालय तनमार्को क्रममा यो शौचालय कस्िो बरदै छ भनेर समय समयमा अन गमन गने, 
आवचयक सरसल्लाह तदने, स झाव तदन े काम गतर रहेका छौं । अपाङ्गिा मतै्री सावयजतनक 
शौचालय नभएको कारर् अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूले भोग्न परेको समस्यालाई मध्य नजर 
गरेर यो सावयजतनक शौचालय तनमार् गनय लातगएको हो । यो नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ि 
ियार गरकेो छ अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग भौतिक सरंचना कसरी बनाउन े भनरे 
ियार गरकेो छ । यो शौचालय तनमार् गरे पतछ अरय शौचालयहरू कसरी तनमार् गन ेभन्ने 
कुराहरूको बारेमा अरय व्यतक्िहरूलाई जानकारी पतन होस् अब सावयजतनक शौचालयहरू 
तनमार् गदा अपाङ्गिा मतै्री बनाउन  पने रहेछ भन्न ेकुराको ज्ञान होस् भनेर पतन हामील ेयो 
अपाङ्गिा मतै्री शौचालय तनमार् गनय लागकेा हौं । नेपाल सरकारको मापदण्ि अन सार यो 
शौचालय अपाङ्गिा मैत्री बन्न ेछ । सोही अन सार तनमार्को काम भएको छ । भकृुटीमण्िप 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको बढी जमघट ह ने ठाउुँ भएको, िेरै मातनसहरूको आवि जावि 
ह ने ठाउुँ भएको कारर्ल े त्यहाँ नै तनमार् गनय लातगएको हो । त्यसै गरी सब ै सावयजतनक 
शौचालयहरू अपाङ्गिा मतै्री छैनन् । जसको कारर् सहज रूपमा शौचालय प्रयोग गनय नपाएर 
ज्याद ै पीिा भोग्न परेका समस्याहरू छन् । यस्िा समस्याहरूलाई केही रूपमा रयूनीकरर् 
गनयको लातग भृकुटीमण्िपमा सबैलाई पायक पन े भएकोल े यो अपाङ्गिा मतै्री सावयजतनक 
शौचालय बनाउन लातगएको हो ।   

अपाङ्गता मतै्री शौचालय 
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नागतरकहरूल े पतन सहज रूपमा प्रयोग गनय 

सक्ने गतर तनमार् होस ् । साथ ै आगामी 

तदनमा पतन सावयजतनक शौचालयहरू तनमार् 

गतरुँदा अरय नागतरकहरू जस्िै सब ैप्रकारका 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको पह ुँच सहज 

रूपमा प ग्न सक्ने गतर तनमार् गनयको लातग 

सरोकारवाला तनकायको ध्यान केतरिि ह ने छ 

। यो शौचालय एक नम नाको रूपमा ह ने छ 

अरय क्षेत्रहरूमा पतन सावयजतनक शौचालयहरू 

तनमार् गदा यही शौचालय अन सारको 

बनाउन िफय  सबैको ध्यान जाने छ ।  

अरिरातष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरूको 

सचजाल अथाि् ए.आइ.एन.ले नपेाल अपाङ्ग 

मतहला संघ, समाज कल्यार् पतरर्द्, रातष्ट्रय 

अपाङ्ग महासंघ नपेालको सहकाययमा थालनी 

गतरएको यो काययल े काठमाण्िौ उपत्यकामा 

रहेका सब ै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्िहरूलाई शौचालय प्रयोग गनय सहज ह ने 

छ । अबका तदनमा अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्िहरूल े शौचालयको अभावमा यस्िा 

तवतभन्न समस्याहरूको सामना गनय पन ेछैन ।  

यस काययको लातग सबै सम्बतरिि 

तनकायहरूलाई अपाङ्ग आवाज पतरवार 

हातदयक िरयवाद व्यक्ि गदयछ । 

 

 

- बोदराज दाहाल, सहायक तनदशेक, समाज कल्यार् पतरर्द  

अपाङ्गिा मतै्री सावयजतनक शौचालयको अभावमा अतिकांश अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूल े
दैतनक रूपमा तवतभन्न समस्याहरूको सामना गनय पतर रहेको छ । यस्िा समस्याहरूलाई मध्य 
नजर गरेर अरिरातष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरूको सचजाल अथाि् ए.आइ.एन.ल े
अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गन ेतवतभन्न सघं संस्थाहरू िथा अरय गैर सरकारी संस्थाहरूको 
सहयोगमा काठमाण्िौको भकृुटीमण्िपमा अपाङ्गिा मैत्री सावयजतनक शौचालय तनमार् गने 
भनेर हामीहरूसुँग प्रस्िाव ल्याउन  भयो । र सोही प्रस्िाव अन सार अतहल ेकाठमाण्िौको 
भृकुटीमण्िपमा अपाङ्गिा मैत्री सावयजतनक शौचालय तनमार् कायय भइ रहकेो छ । यसको 
बारेमा हामीले सम्बतरिि तनकायहरूसुँग समय समयमा छलफल गरेर जग्गा उपलब्ि 
गराउनको लातग गृह मरत्रालयमा पहल गर् यौ र त्यहाँबाट जग्गाको लातग स्वीृि भए पतछ 
त्यो शौचालय तनमार्को काम भएको छ र जग्गा उपलब्ि गराउने काम भने समाज कल्यार् 
पतरर्दल े गरेको छ । सल्लाह स झाव तदने, नक्सा पास गराउन े लगायिका कुराहरूमा 
हामीले सहयोग गरेका छौं । 

िग्गा उपलब्ध गराउनुको साथै सल्लाह सझुाव जदने गरेका र्ौं  

अपाङ्गता मतै्री शौचालय 
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मोर्ीसरा जव.क. को िीवनमा आएको पररवर्ान 

न ेपाल अपाङ्ग मानव अतिकार केरिल ेसन् २०१४ अतप्रल देति सन् २०१७ 
सम्मको लातग ति.ति.तप. य के.एि. सुँगको 
संय क्ि साझेदारीमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको आतथयक 
स्िर उकास्ने उदचेयले  
“पतचचम नेपालका 
अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको गतरबी 
तनवारर् पतरयोजना” (तज. 
तप. ए. एफ. पतरयोजना) 
सचचालन गरकेो छ । यो 
पतरयोजना दाङ्ग 
तजल्लाको अपाङ्ग मानव 
अतिकार एव ं सरोकार 
मचच नपेाल, बतदयया 
तजल्लाको अपाङ्ग 
प नस्थापना केरि स िेिको 
अपाङ्ग सशतक्िकरर् 
केरि र िनह ुँको 
अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको अतिकार तवकासका लातग श्रोि 
केरि (तरसेि) गरी अपाङ्गिा सम्बरिी काम 
गने ४ वटा स्थानीय तजल्ला साझेदार 
संस्थाहरूसुँगको साझदेारीमा सचचालन 

गतरएको छ । िी सब ैतजल्लाहरूमा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको आतथयक अवस्थामा स िार 
ल्याउनको लातग आय–आजयन ह न े िालका 
काययक्रमहरू सचचालन गतरएको छ । “पतचचम 
नेपालका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
गतरबी तनवारर् पतरयोजना” अरिगयि िनह ुँको 

अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको 
अतिकार तवकासका 
लातग श्रोि केरि 
(तरसेि)  संस्था 
माफय ि सो 
तजल्लामा रहेका 
तवतभन्न प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूले 
तसलाई कटाई 
व्यवसाय गरेका 
छन् । त्यस ै कति 
पय अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूल े
िरकारी िेिी 
गन यका साथै 

तकराना पसल, बङ्ग र पालन, बाख्रा पालन, 
भेिा पालन, कुि रा पालन गरी आय–आजयन 
गनय सफल भएको पाइएको छ । सो 
पतरयोजनाकै सहयोगमा िनह ुँ तजल्लाकी 

दि. दप. ए. एफ. गदतदवदि 
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मोिीसरा तव.क.को जीवन पतन सहज भएको छ 
। 

िनह ुँ तजल्ला व्यास नगरपातलका विा नं. ९ 
द म्सीकोट तनवासी मोिीसरा तव. क. एक 
शारीतरक अपाङ्गिा भएकी मतहला ह न ह रछ । 
तव. सं. २०३८ साल प स १० गिकेा तदन ब वा 
द ग े तव.क. र आमा कलाविी तव.क. को 
कोिबाट मोिीसराले यो ििीमा पाइला टेक्न  
भएको तथयो । उहाँको ब वाको काँिमातथ साि 
जनाको तजम्मेवारी तथयो । तबहान बले काको 
छाक टानय मलेापाि नगरी ह ुँदनैतथयो । घरको 
आतथयक अवस्था कमजोर भएपतन मोिीसराको 
बाल्य अवस्था भने स िमय रूपमा नै तबत्यो । 
मोिीसरा ५ वर्यको भएपतछ घरको आतथयक 
अवस्था कमजोर भएकै कारर् उहाँको घर 
पतरवार आफ्नो जरमथलो द म्सीकोट छोिेर 
िनह ुँ तजल्लाकै जाम न ेगा. तव. स. विा नं. १ 
ग र्ादी भन्ने ठाउुँमा बसाई सराई गरेर जान भयो 
। त्यहाँ गएर उनीहरूले ७ जना पतरवारको  
टाउको ल काउन े र मेलापाि गरेर ल्याएको 
अन्नपािलाई व्यवतस्थि गनयको लातग सानो घर 
पतन बनाउन  भयो र द ुःि स ि गरेर जीवन 
ग जारा गनय थाल्न  भयो । यसरी नै मोिीसराका 
घर पतरवारको जीवन चतलरहकेो तथयो । 
उनको घरको आतथयक अवस्था कमजोर भएपतन 
आफ्नो बाल्यकाल स िमय ितरकाले तबिाउन  
भएकी मोिीसरा ६ वर्यकी ह ुँदा तबरामी ह न 
प ग्न  भयो । त्यो ठाउुँमा भएको तशक्षाको कमी 
र अरितवचवासको कारर्का साथै आतथयक 
अवस्था कमजोर भएकै कारर्ल े गदा उहाँको 

पतरवारले मोिीसराको उपचारको लातग 
अस्पिाल लजैान को सट्टा िामी-झाँक्रीकोमा 
लैजान  भयो । िेरै समय सम्म िामी झाँक्रीकहाँ 
लगेपतछ पतन ठीक नभए पतछ पोिराको 
गण्िकी अस्पिालमा लैजान  भयो । पोिराको 
गण्िकी अस्पिालमा पतन उहाँको उपचार ह न 
सकेन । आतथयक अभावको कारर् त्यो भरदा 
थप उपचारको लातग अरय अस्पिालमा लैजान 
सक्न  भएन घर पतरवारल े पतन । त्यसपतछ 
तबस्िारै उहाँको शरीर कमजोर ह ुँद ै गयो, 
उहाँलाई आफ्ना दैतनक काययहरू सम्पन्न गनय 
पतन कतठनाइ ह ुँदै गयो । तबस्िारै मोिीसराको 
शारीतरक समस्या बढ्द ै जान थाल्यो । 
त्यसपतछ उहाँ यतिकै घरमा नै बस्न थाल्न  
भयो । घर पतरवारले पतन तहुँड्ि ल गनय नसक्न े
भएपतछ यतिकै घरमा न ैबस ेह रछ भन्न ेसोच्न  
भयो र मोिीसराको मनमा पतन अब म तहुँड्ि ल 
गनय सतक्दन, केही काम गनय पतन सतक्दन भनेर 
तनराश भएर बस्न थाल्न  भयो । उहाँ तहुँड्दा 
शारीतरक समस्या आउने, अप्ठ्यारो गरी तहुँड्दा 
अरूले देख्न ेभएको कारर् घर पतरवारले पतन 
यो तकन घर बातहर तहुँिेकी होला, घरमा न ै
बतसतदए ह न ेतथयो भन्ने सोच्न थाल े। 

यसरी न ैमोिीसराका दैतनकीहरू ज्याद ैकतठन 
रूपमा तबत्द ैगए । सब ैसाथी भाइहरू तवद्यालय 
गएको देख्दा मोिीसरालाई पतन तवद्यालय गएर 
पढ्न मन लाग्थ्यो िर के गन य आफै तहुँिेर जान 
सक्न  ह रथेन िर पतन म पतन तवद्यालय जारछ  
भनेर आमा ब वासुँग झन ्कराउन थाल्न  भयो र 
११ वर्यको उमेरमा िनह ुँ तजल्लाकै श्री महेरि 

दि. दप. ए. एफ. गदतदवदि 
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उच्च मा. तव. मा कक्षा १ मा भना ह न  भयो । 
तहुँिाइमा कतठनाइ भएपतन उहाँले तवद्यालयमा 

गएर पढ्न थाल्न  भयो । तवद्यालयका तशक्षक, 
तशतक्षका, साथी-भाइ िथा घर पतरवारको साथ 
र सहयोगल ेगदा कक्षा १ देति ३ सम्म प्रथम 
श्रेर्ीमा पास ह ुँद ैजान  भयो ।समय तबत्द ैजाँदा 
उहाँको उमेर सुँग-सुँग ैशारीतरक समस्या पतन 
बढ्द ै गयो । छोरा नजतरमएको कारर् 
मोिीसराका ब वाल े अको तववाह गन य भयो । 
त्यस पतछ घर पतरवारको तजम्मेवारी उहाँमा 
बढ्दै गयो । िि् पचचाि राम्रो पढ्ने गरेकी 
मोिीसरा अब पास मात्र ह न थाल्न भयो । यस्िा 
समस्याको कारर् र आतथयक अभावल े गदा 

एस. एल. सी. को परीक्षा तदुँदा ट्य सन पढ्न 
सक्न  भएन । हाि राम्ररी नचल्ने कारर्ल ेगदा 
सहयोगीको अभावमा आफैल ेलखे्दा तढलो ह ुँदा 
समयमा नै परीक्षा तदन नसक्न े ह ुँदा पटक 

पटक एस. एल. सी. को परीक्षा पास गनय 
असफल भएपतन आफ्नो पढाइलाई तनररिरिा 
तदुँद ैजान  भयो । जति पटक असफल भएपतन 
एक तदन अवचय सफल ह रछ  भनेर तहम्मि 

नहारी पढ्न  भयो र आतिर तव. सं. २०६४ 
सालमा एस. एल. सी. परीक्षा पास गरेर ै
छाड्न भयो । 

एस. एल. सी. पास भएपतछ घर देति ९ 
तकलोतमटर टाढा रहकेो आतदकतव भान भक्ि 
क्याम्पसमा तशक्षा सकंायमा भना ह न भयो । द ई 
मतहना सम्म क्याम्पस गए पतछ घरको आतथयक 
अवस्था कमजोर र शारीतरक समस्याका कारर् 
उच्च तशक्षा पढ्न े रहर ह ुँदा ह ुँद ै क्याम्पस 

छोड्न पयो । त्यस पतछ उहाँल े तवतभन्न संघ 
संस्थाहरूमा जाने आउने गनय थाल्न  भयो र १० 
मतहन े प्राथतमक तवद्यालय तशक्षकको िातलम 

तलने अवसर प्राप्ि भयो । यसै क्रममा तव. सं. 
२०६४ साल देति िनह ुँ तजल्लामा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको अतिकार तवकासका लातग 
श्रोि केरि (तरसेि) मा आबद्ध ह न भयो । सोही 
वर्य श क्ल गण्िकी नगरपातलका ११ का प कार 
नेपालीसुँग उहाँको तववाह भयो । आफू 
शारीतरक अपाङ्गिा भएको कारर् घरमा 
कतठनाइ होला भन्न े सोच राख्न े मोिीसराका 
सास  सस रा कुष्ट्ठ प्रभातवि र उहाँको श्रीमान 
रयून दृतष्ट्टय क्ि भएको कारर्ले अपाङ्गिाकै 
कारर् पातरवातरक समस्याको सामना भने गनय 
परेन । 

मोिीसरा तव. क. िनह ुँको अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको अतिकार तवकासका लातग श्रोि 
केरि तरसेि संस्था सुँगको सम्बरि र सम्पकय को 
कारर् समाजमा रहेका अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्िहरूको सामातजक, आतथयक, सांस्ृतिक 
लगायिका तवकास िथा व्यतक्ि क्षमिा तवकास 
िथा सशतक्िकरर्का लातग तवतभन्न काययक्रम 
सचचालन गरी समाजलाई पतरवियन गनयका 
लातग अगाति बतढ रहन  भयो । यसरी 
अपाङ्गिाको क्षते्रमा काम गनय क्रममा हाल 
उहाँ आज पैरवी समाज श क्ल गण्िकीको 
अध्यक्ष र िनह ुँको अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको अतिकार तवकासका लातग श्रोि 
केरि (तरसेि) को उपाध्यक्ष रहन  भएको छ ।  

दि. दप. ए. एफ. गदतदवदि 
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यस ै क्रममा ति. ति. पी. / य . के. एिको 
आतथयक सहयोग र नपेाल अपाङ्ग मानव 
अतिकार केरि काठमाण्िौको सहयोगमा 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको अतिकार र 

तवकासका लातग स्रोि केरि (तरसेि) ल े
सचचालन गरकेो पतचचम नेपालमा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको गतरबी रयनूीकरर् 
पतरयोजनाबाट बंग रपालन स रु गन य भएको छ । 
अतहले उहाँल े बगं रपालन बाट राम्रो आय 
आजयन गनय सफल ह न  भएको छ । बगं रपालन 
बाट आम्दानी गरेर घर व्यवहार चलाउन  भएको 
छ भन ेअपाङ्गिाको क्षेत्रमा पतन काम गतररहन  

भएको छ । िनह ुँ तजल्लामा मोिीसरा तव. क. 
एक उदाहरर्ीय पात्र बन्न  भएको छ । अवसर 
पाएको िण्िमा उक्ि अवसर सद पयोग गनय 

सतकने भरदै उहाँ ति. ति. पी. / य . के. एि, 
नेपाल अपाङ्ग मानव अतिकार केरि अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको अतिकार र तवकासका 
लातग स्रोि केरि तरसेि प्रति आभार व्यक्ि गन य 

ह रछ । उक्ि पतरयोजनाले नपेालका िनह ुँ, 
दाङ्, बतदयया र स िेि तजल्लाका अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको जीवनमा सहजिा भएको 
छ । 

०१ -  ५१५५१३४ 
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Right to Advocacy in  

International Human Rights Law 

U nderstanding disability as a 

human right issue places 

and emphasizes on the fact that persons 

with disabilities are holders of rights and 

no object to be associated with charity. 

Persons with disabilities are entitled to the 

same freedoms and rights as other per-

sons. The human rights perspectives high-

lights government responsibility to ensure 

that all citizens equally enjoy their free-

doms and rights and have the opportunity 

to participate fully in society.  

Internationally, disability issues hardly 

reached the agenda until the 1970s and 

even then, the efforts were tentative. The 

Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR) 1948 article 25 states that people 

have a right to an adequate standard of 

living, even if they are disabled. One of 

the first overt efforts of the international 

community was the 1971 Declaration of 

the Rights of Mentally Retarded Persons. 

The 1975 Declaration on the Rights of 

Disabled Persons articulated the rights of 

people with disabilities. During the 1980s 

the UN and various of its subsidiary bod-

ies including WHO, UN International 

Year of Disabled, ILO and CRC began to 

view disability issues in a range of con-

texts.  

The UNCRPD is the first legally binding 

human rights instrument of the United Na-

tions that explicitly protects the rights and 

dignity of persons with disabilities. The 

convention adopts a social model of disa-

bility through its recognition that disabil-

ity results from interaction between a non-

inclusive society and individuals. Article 

1 of CRPD defines disability to include 

’those who have long-term physical, men-

tal, intellectual or sensory impairments 

Dev Datta Joshi (MA, LLM) 
Disability Rights Lawyer, Kathmandu 
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which in interaction with various barriers 

may hinder their full and effective partici-

pation in society on an equal basis with 

others.’ Indeed the convention is a para-

digm shift in approaches to persons with 

disabilities who are not viewed as ‘object 

of charity’ but rather as ‘subjects’ with 

rights who are capable for raising voices 

to achieve rights and making decisions for 

themselves based on free consent.  

The CRPD succinctly explains the reason 

for its existence. It is that all existing hu-

man rights treaties apply equally to per-

sons with disabilities. The adoption of 

CRPD is considered as the dawn of a new 

era- an era in which persons with disabili-

ties will no longer have to endure the dis-

criminatory practices and attitudes that 

have been permitted to prevail for all too 

long. To promote a shift of attitude, the 

CRPD embodies the expressive value of 

human rights ‘signaling the values a soci-

ety stands for’. More importantly, the 

CRPD has highlighted the intimate rela-

tionship between poverty and disability 

and to implement inclusive poverty reduc-

tion strategies. The host governments, do-

nor governments, other donors and civil 

society organization including disabled 

people’s organizations are the key actors 

in these conversations. The CRPD encour-

ages finding to flow between state parties 

by inserting provisions which recognizes 

the importance of international coopera-

tion for improving the living conditions of 

persons with disabilities especially in de-

veloping countries. Moreover, The CRPD 

encourages communication between and 

among states in cooperation with regional 

and inter- governmental organizations and 

civil society, in order to, amongst other 

things, ensure international development 

programs are inclusive of and accessible 

to persons with disabilities, facilitate ca-

pacity buildings and sharing of best prac-

tices, cooperate in research, share infor-

mation and provide economic and tech-

nical assistance. This the CRPD is a hu-

man rights treaty as well as a developmen-

tal tool that is why many low- and middle 

income countries swiftly ratified the 

CRPD.  

In the context of equality, autonomy, par-

ticipation and solidarity, Quinn and De-

gener states that “[ a human rights per-

spective on disability] is inspired by the 

value that underpin human rights; the in-

estimable dignity of each and every hu-

man being the concept of autonomy or 

self-determination that demand that the 

OPINION 
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person be placed at center of all decisions 

affecting him/her, the inherent dignity of 

all regardless of difference, and the ethic 

of solidarity that requires society to sus-

tain the freedom of the person with appro-

priate social supports.’ 

Palmen argues that by adopting the 

CRPD’s human rights paradigm PWDs 

are no longer viewed as “objects” of char-

ity needing medical treatment and social 

protection; but rather as “subjects” with 

human rights who are capable of claiming 

those human rights, making decision for 

their lives based on their free and in-

formed consent, and being active mem-

bers of society. The human rights ap-

proach is premised upon enabling PWDs 

to receive fundamental needs “as a matter 

of rights to claim, rather than charity to 

receive”. According to CRPD, accessibil-

ity is only achieved when PWDs can live 

independently and fully participate in all 

aspects of life.  

The importance of enforceable rights and 

entitlements for persons with disabilities 

is recognized by UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities, which 

reaffirms that persons with disabilities are 

entitled to the same rights and freedoms 

as all other citizens. The concept of 

‘nothing about us without us’ which per-

meated the drafting process of CRPD, em-

anates from literature on self-advocacy, 

and finally rooted in the notion of reci-

procity between states and persons with 

disabilities.  

Article 12 of the UNCRPD, entitled 

‘Equal recognition before the Law’ states 

as follows:  

1. State parties reaffirm that persons 

with disabilities have the right to 

recognition everywhere as persons 

before the law. 

2. State parties shall recognize that 

persons with disabilities enjoy legal 

capacity on an equal basis with oth-

ers in all sphere of life.  

3. State parties shall take appropriate 

measure to provide access by per-

sons with disabilities to the support 

they may require in exercising their 

legal capacity.  

4. State parties shall ensure that all 

measures that relate to the exercise 

of legal capacity provide for appro-

priate and effective safeguards to 

prevent abuse in accordance with 

international human rights law: such 

safeguards shall ensure that 
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measures relating to the exercise of 

legal capacity respect the rights, will 

and preference of the person are free 

of conflict of interest and undue in-

fluence, are proportional and tai-

lored to the person’s circumstances, 

apply for the shortest time possible 

and are subject to regular review by 

a competent, independent and im-

partial authority or judicial body, 

The safeguards shall be proportional 

to the degree to which such 

measures affect the person’s rights 

and interests.  

5. Subject to the provisions of this arti-

cle, states parties shall take all ap-

propriate and effective measures to 

ensure the equal right of persons 

with disabilities to own or inherit 

property, to control their own finan-

cial affairs and to have equal access 

to bank loans, mortgages and other 

form of financial credit, and shall 

ensure that persons with disabilities 

are not arbitrarily deprived of their 

property. 

The CRPD article 12 on legal capacity 

mainly contains two provisions which will 

significantly shifts in thinking, a couple of 

dialogues and steps to commence norms 

and behaviours into compliance. The cen-

tral point of this article is that everyone 

including persons with disabilities has the 

right to legal capacity and secondly that 

those who need support in exercising their 

legal capacity to make decision get such 

support.  

The right to equal recognition before the 

law and to enjoy legal capacity on an 

equal basis with others is a particularly 

important right for persons with disabili-

ties mainly for those having intellectual or 

cognitive disabilities, as decisions are of-

ten informally made for those individuals 

on a daily basis without any formal legal 

definition of a lack of decision-making 

capacity on their behalf. In addition to this 

The United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities article 

12 requires states parties to take certain 

steps to facilitate access to justice for per-

sons with disabilities.  

According to article 8 of Universal Decla-

ration of Human Rights, ‘everyone has the 

right to an effective remedy by the compe-

tent national tribunal for acts violating the 

fundamental rights granted him by the 

constitution or by the law’.  

OPINION 
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अपाङ्गर्ा भएका मजहलाको स्वास््य अवस्था 

शतमयला तवचवकमा,  
काठमाण्िौ 

स्व स्थ रहन पाउन  सब ै नागतरकको 
नैसतगयक अतिकार हो । स्वास्थ्य सब ै
व्यतक्िहरूको सरोकारको तवर्य भएिा पतन 
हाम्रो देशमा रहेका िेरै जसो अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरूल े सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार 
िथा सवेा प्राप्ि गनय सकेका छैनन ्। हामी कहाँ 
भएका िेरै जसो स्वास्थ्य संघ संस्थाहरु 
अपाङ्गिा मतै्री नभएको कारर् पतन अपाङ्गिा 
भएका मतहलाहरूल ेसहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा 
प्राप्ि गनय पाएका छैनन् । समाजमा आज सम्म 
पतन अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू प्रति 
सकारात्मक पतरवियन आउन नसकेको कारर्ले 
आपाङ्गिा भएका मतहलाहरूले आफूल े प्राप्ि 
गन ेस्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको  अवस्था छ 
। हाम्रो समाजमा बतहरा, दृतष्ट्टतवतहन, बौतद्धक 
अपाङ्गिा, मानतसक अपाङ्गिा लगायिका 
तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका मतहलाहरू 
छन ् । बतहरा व्यतक्िहरूल े उपचारको लातग 
स्वास्थ्य क्षते्रहरू िथा अस्पिालमा जाँदा, 
त्यहाँका स्वास्थ्यकमी िथा कमयचारीहरूलाई 
अपाङ्गिाको बारेमा िासै जानकारी भएको 
पाइुँदैन । जसले अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू 
प्रति कस्िो व्यवहार गन य पदयछ भन्ने चेिना पतन 
छैन । दोभारे्को अभावमा बतहरा व्यतक्िहरूको 

सचचार ह न सक्दैन । जसको कारर् बतहरा 
मतहलाहरूल े उपचारको क्रममा तवतवि 
समस्याको सामना गन य पन े ह रछ । कुन ै
सहायक सामग्री प्रयोग गने अपाङ्गिा भएका 
मतहला गभयविी अवस्थामा जचाउुँन जान े
क्रममा होस वा कुनै पतन स्वास्थ्य सेवा तलन 
जाने क्रममा होस भौतिक अवरोिल े पतन 
अवरोि उत्पन्न गराउुँदछ । साथै बतहरा 
मतहलाहरूको लातग दोभारे्को अभाव र बौतद्धक 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूल ेआफ्नो समस्या 
आफै बिाउन नसक्दा पतन एक थरीको रोगको 
और्िी िान  पने िर सचचार अभावको 
कारर्ले स्वास्थ्यकमीहरूल ेअकै रोगको और्िी 
तदने सम्भावना िेरै ह रछ ।  

हाम्रो समाजमा आज सम्म पतन रहकेो तवतभन्न 
सामातजक, सांस्ृतिक, रूतढवादी परम्परा, जन 
चेिनाको अभाव, स्वास्थ्यकमीहरू र स्वास्थ्य 
संघ संस्थाहरू अपाङ्गिा अन कूल नभइुँतददा 
कतिपय अपाङ्गिा भएका मतहलाहरू उपय क्ि 
स्वास्थ्य सवेा तलनबाट वतचचि रहन  परेको छ 
। समयमा न ै उपय क्ि स्वास्थ्य सवेा पाउन 

दवचार 
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नसक्दा कति पय अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरूल े जोतिम बहन गन य पन े ह रछ । 
अतहले पतन तवकट गाउुँमा रहकेा, तशक्षाको 
ज्योतिबाट वतचचि भएका, घर पतरवार 
समाजमा बवेास्िा गतरएका अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरू आफ्नो रोगको बारेमा ि लेर कुरा 
गनय र स्वास्थ्यकमीहरूलाई बिाउन पतन 
सक्दैनन ् । केही अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरूलाई अपाङ्गिाकै आिारमा तवभदे 
गरी समयमा नै रोगको पतहचान र उपचार गनय 
िफय  नलैजाँदा उनीहरूल े झन ै जोतिम मोल्न  
परेको अवस्था छ ।   

शहरी क्षते्रमा रहकेा केही अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरूले केही मात्रमा भए पतन स्वास्थ्य 
सम्बरिी केही जानकारी प्राप्ि गरकेो पाइरछ । 
साथै केही अपाङ्गिा भएका मतहलाहरूल े
स्वास्थ्य सवेा पतन पाएका छन् िर त्यो पूर्य 
छैन ।  स्वास्थ्य सवेा सम्बरिमा अपाङ्गिा 
सम्बरिी काम गन ेतवतभन्न संघ संस्थाहरूल ेपतन 
तवतभन्न काययक्रमहरू गरी रहकेा छन ् । जसले 
गदा नपेाल सरकारले पतन तवतभन्न समयमा 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग अरय 
नीति तनयम जस्िै स्वास्थ्य नीतिहरू पतन बनकेा 
छन् । िर िी नीति तनयमहरू पूर्य रूपमा 
कायारवयन भएको पाइुँदैन । तवकट र ग्रामीर् 
क्षेत्रमा रहकेा अपाङ्गिा भएका मतहलाहरू 
स्वास्थ्य उपचार नपाएर त्यस ै बस्न परकेो 
अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचारको क्षते्रमा 
अपाङ्गिा भएका मतहलाहरू अरय 

व्यतक्िहरूको ि लनामा तनकै पछािी परेको 
पाइरछ । िेरै जसो तक्लतनक, अस्पिाल, 
स्वास्थ्य िथा उप स्वास्थ्य चौकीहरू अपाङ्गिा 
मैत्री छैनन ् । बतहरा व्यतक्िहरूको लातग िी 
तनकायहरूमा दोभारे्को व्यवस्था छैन । 
अपाङ्गिा मतै्री स्वास्थ्यकमी िथा कमयचारीको 
अभावको कारर् अपाङ्गिा भएका मतहलाहरूले 
स्वास्थ्य उपचारको क्रममा समस्या झले्न  परकेो 
छ ।  

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग नेपाल 
सरकारल े तवतभन्न नीतिहरू पतन बनाएको छ । 
अपाङ्गिा सरंक्षर् िथा कल्यार् ऐन २०३९को 
दफा ७ को १ मा अपाङ्ग ल्याउन ेकारक ित्व 
पत्ता लगाई त्यसको तनरोि, तनवारर्, तनयरत्रर्, 
उरमूलन र उपचार गने सम्बरिमा नपेाल 
सरकारले आवचयक व्यवस्था गनय सक्न ेछ भतन 
उल्लेि गरकेो छ । त्यसै गरी अपाङ्गिा 
संरक्षर् िथा कल्यार् तनयमावली २०५१ को 
दफा १६ मा नपेाल अतिराज्यका 
अस्पिालहरूमा अपाङ्गहरूको तनुःश ल्क 
परीक्षर्, और्िी उपचार गने, ५० भरदा बढी 
शैया भएमा सरकारी अस्पिालहरूमा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको लातग कम्िीमा पतन २ वटा 
शैया तनुःश ल्क उपलब्ि गराउन  पने भतन 
उल्लेि गरकेो छ ।  त्यसै गरी नपेालको 
अरितरम संतविान २०६३ मा कान नमा व्यवस्था 
भए बमोतजमको आिारभूि स्वास्थ्य सवेा 
तनुःश ल्क रूपमा पाउन  पने हकको पतन 
व्यवस्था गतरएको छ । अपाङ्गिा भएका 
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व्यतक्िहरूको अतिकार सम्बरिी महासरिीको 
िारा २५ मा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
लातग स्वास्थ्य अतिकारको कुरा उल्लेि 
गतरएको छ । यस्िा नीति तनयमहरू, कान नी 
प्राविानहरू रहेिा पतन पूर्य रूपमा कायारवयन 
भएको पाइुँदैन ।  

हाल नेपालमा सचचातलि अतिकांश सरकारी 
िथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका 
भवनहरू अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको पह ुँच 
प ग्ने गरी बनेका छनैन ् । बतहरा मतहलाहरू 
उपचारका लातग जाँदा साङ्केतिक भार्ा ब झ्ने 
दोभारे्को अभावल े आफ्नो रोग अन सारको 
समस्या बिाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसै 
गरी अपाङ्गिा भएकी मतहला गभयविी 
अवस्थामा अस्पिालमा जाँच गनय जाँदा, बच्चा 
जरमाउुँदा, अपाङ्गिा मैत्री वा अपाङ्गिा 
अन कूल शयैा पाइुँदैन । त्यहाँ पतन उनीहरूल े
सहज रूपमा उपचार गनय पाएका ह ुँदैनन ्।   

त्यसैल ेबतहरा व्यतक्िहरूको लातग दोभारे् नह न , 
दृतष्ट्टतवतहनको लातग ब्रेल तचरह वा सकेंि तचरह 
नह ुँदा यस्िा मतहलाहरूले स्वास्थ्य संघ 
संस्थामा उपचारका लातग जान ेक्रममा समस्या 
भोग्न  परेको छ । सरकारले अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको लातग तनुःश ल्क और्िी उपचारको 
व्यवस्था गरेिा पतन िेरै जसो अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरूल े उक्ि सेवा स तविा प्राप्ि गनय 
सकेका छैनन् ।  त्यसलैे आगामी तदनमा 
अपाङ्गिा भएका मतहलाहरूको स्वास्थ्यलाई 
तवशेर् अतिकारको रूपमा स्थातपि गनय जरुरी 

छ । अपाङ्गिा भएकै कारर् अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरूलाई उनीहरूल े प्राप्ि गन े स्वास्थ्य 
अतिकारबाट वतचचि गनय तमल्दैन । तवतभन्न 
स्वास्थ्य सघं संस्थाका भौतिक संरचना, 
आवचयक पवूािार अपाङ्ग मैत्री बनाउन  पने र 
अपाङ्गिा भएका मतहलाहरूलाई सहज रूपमा 
स्वास्थ्य सवेा प्रदान गनय आवचयक छ । यसको 
साथै प्रत्येक स्वास्थ्य संघ संस्थाहरूमा 
दोभारे्को व्यवस्था गन य पने, स्वास्थ्य 
कमीहरूलाई अपाङ्गिा सम्बरिी जन चेिना 
जगाउन  पने, भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गिा 
मैत्री बनाउन  पन ेकुरामा ध्यान तदन जरुरी छ 
। यसको लातग भएका नीति तनयमहरूलाई 
जति सक्दो तछटो  प्रभावकारी रूपमा 
कायारवयन गनय िफय   अपाङ्गिा सम्बरिी काम 
गने तवतभन्न सघं संस्थाहरू, राज्य पक्ष, नागतरक 
समाज, मानव अतिकारकमीहरू, अतभभावक 
लगायि सरोकारवाला तनकायहरू लातग पन य 
पदयछ ।    

यस अपाङ्ग आवाज पत्रिकामा 

प्रकाशन गरिएका त्रनजी त्रवचाि 

तथा लेखहरूले अपाङ्ग 

आवाज मात्रसक पत्रिकाको  

प्रत्रतत्रनत्रित्व गर्दनैन ्।  

- सम्पादक   
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दृजिजवजहन जवद्याथीलाई सहयोग 

४ साउन २०७३ संगीता पौडले, म्याग्दी 

 म्याग्दी तजल्ला बातवयाचौर–१ का 

नेत्रराज स वदेीले आफ्नो जरमतदनको अवसरमा 

म्याग्दी बह म िी क्याम्पसमा तशक्षा सकंायमा 

अध्ययनरि दृतष्ट्टतवतहन गोपाल ित्रीलाई रु २५ 

सय आतथयक सहयोग गन य भएको छ । उहाँल े

म्याग्दी बह म िी क्याम्पसमा एक काययक्रम गरी 

‘जरमतदन सबैभरदा महत्वपूर्य तदन भएकोल े

पतवत्र कायय गरेर जरमतदन मनाउन े योजना 

अन सार दृतष्ट्टतवतहन गोपाल ित्रीलाई सहयोग 

गरेको बिाउन  भयो । बनेी तस्थि लोकतदप 

बचि िथा ऋर् सहकारी संस्थाका प्रबरिक 

समेि रहकेा स वदेीले आगामी तदनमा समेि 

रचनात्मक कायय गन ेप्रतिबद्धिा जनाउन  भएको 

तथयो । त्यसै गरी सो काययक्रममा म्याग्दी 

बह म िी क्याम्पसका प्रम ि तटकाराम सापकोटा, 

अतभयानको संयोजन गतररहेका पत्रकार 

हतरृष्ट्र् गौिम, तवद्याथी गोपाल ित्रील ेसमेि 

मरिव्य राख्न  भएको तथयो । सोही अवसरमा 

दृतष्ट्टतवतहन गोपाल ित्रीलाई तजल्ला भूसंरक्षर् 

कायालयका प्रम ि तदवाकर पौिेल र म्याग्दी  

क्याम्पसकी सहायक प्रम ि रेिा कौशल रेग्मीले 

५ हजार, बेनी रयूरोि तस्थि छहारी रेष्ट्ट रेरटका 

प्रोपाईटर कुशल पौिेलले १५ सय रुपैया 

सहयोग हस्िारिरर् गरेका तथए । ब्रेलतलपीको 

सहयोगमा अध्ययन गन े उत्ृष्ट्ट तवद्याथीको 

रूपमा तचतनन े ित्री मजेर अंगे्रजीका तवद्याथी 

ह न  ह रछ । उनका द ई बतहनी रमा दृतष्ट्टतवतहन 

र संगीिा बतहरा व्यतक्ि भएको र गोपाल 

ित्रीको नाममा ग्लोवल आईएमई बकैमा िािा 

सचचालन गतरएको छ । 

म्याग्दी तजल्ला घिान िोतरपानीका दृतष्ट्टतवतहन 

ित्री भोक भोकै क्याम्पस आउुँछन् भन्ने 

समाचार प्रकातशि भए पतछ स्वदशे िथा 

तवदेशबाट दैतनक जसो सहयोग ज ट्न थालेको, 

क्याम्पसको आरितरक परीक्षामा सवोत्ृष्ट्ट 

भएका ित्रीलाई सहयोग ज ट्न ेक्रम जारी छ । 

साि जनाको पतरवारमा एक्लो छोरा ित्रीले 

स्नािक िहको तशक्षा लगत्तै तशक्षर् पेशामै 

आबद्ध भएर पतरवारको म ख्य आम्दानीको स्रोि 

बन्ने योजना बनाएका छन् ।  

समाचार दवदवि 
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 समाचार दवदवि 

 
११ श्रावण २०७३, मदन पौडले, तनह ुँ 

 
रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नपेालको प्रथम िनह ुँ 
तजल्ला अतिवशेन िनह ुँमा सम्पन्न भएको छ ।  

उक्ि अतिवशेन काययक्रमको उद्घाटन िनह ुँ 
तजल्लाका प्रम ि तजल्ला अतिकारी दीपक 
स वेदील ेगन य भएको तथयो । यसै क्रममा उहाँले 
आगामी तदनमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको अतिकार प्रातप्िको लातग हामी 
सबैल ेसहयोग गन य पने बिाउन  भयो । त्यस ै
गरी तजल्ला तशक्षा कायालय, िनह ुँका सहायक 
तजल्ला तशक्षा अतिकारी बाब राम देवकोटाल े
अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरूका लातग 

राजरिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको 

र्नहु ँजिल्ला अजधवेशन सम्पन्न 

तनुःश ल्क तशक्षाको अतिकारलाई तजल्लामा 
किाइका साथ लाग ू गदै अपाङ्गिा तशक्षा 
छात्रवृतत्तका लातग आफ्नो िफय बाट सक्दो 
सहयोग गने बिाउन  भयो । 
 उक्ि काययक्रममा मतहला िथा बालबातलका 
कायालयका तनतमत्त मतहला तवकास अतिृि 
कल्पना दवेी सापकोटा, रातष्ट्रय अपाङ्ग 
महासंघ नेपालका केरिीय सदस्य अतस्मिा 
भट्टराई, स्थानीय तस.तव.आर. नटेवकय  िनह ुँका 

संयोजक तवष्ट्र्  प्रसाद 
गौिम, कोतशस नेपाल 
िनह ुँका काययक्रम 
संयोजक वसरि भट्ट, 
सेिो ग राँस बाल 
तवकास सवेाका सतचव 
सतरिा भण्िारी 
लगायिल े अपाङ्गिा 
अतिकारका लातग 
तजल्ला शािाले कायय 
गन े बिाउन  भएको 
तथयो । रातष्ट्रय 
अपाङ्ग महासघं 
नेपालका तनवियमान 
क्षेत्रीय सतचव प्रकाश 
परथको संयोजकत्वमा 

आयोतजि अतिवेशन आयोजक सतमतिले मदन 
पौिेलको अध्यक्षिामा ९ जना नयाँ काययसतमति 
चयन गरेको छ । जसमा उपाध्यक्ष ि लसी थापा, 
सतचव तसिादेवी कुुँवर, कोर्ाध्यक्ष राजन 
रानाभाट, सह सतचव मोतिसरा तव.क. रहकेा 
छन् । यसै गरी सदस्यहरूमा दामोदर रेग्मी, 
िारादेवी पौिेल, तछमबहाद र ग रुङ्ग र अमृि 
शाही चयन ह न  भएको छ ।  

रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्रथम िनह ुँ तजल्ला अतिवेशनको एक झलक। ितस्वर : मदन पौिेल 
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जसलाई कटाई र्ाजलम सम्पन्न  

१४ साउन २०७३, ववष्ण  शे्रष्ठ, झापा  

 नेपाल अपाङ्ग संघ िगेरि नवजीवन 
केरि झापा शािाको आयोजना र मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्यार् मरत्रालय 

२०७३ साउन २४ मदन पौडले, तनह ुँ  

 तरसेिको सयंोजन िथा घाँसीकुवा 
अपाङ्गिा गाउुँ सरोकार सतमतिको आयोजनामा 
यही श्रावर् २२ गि े शतनबार घाँतसकुवा गाउुँ 
तवकास सतमतिमा रहेका बाल क्लबहरूका 
पदातिकारीहरू बीच अपाङ्गिा सम्बरिी 
अतभम िीकरर् काययक्रम सम्पन्न भएको छ । 
घाँसीकुवा अपाङ्गिा गाउुँ सरोकार सतमतिका 

बाल क्लबका पदाजधकारीहरूलाई 

अपाङ्गर्ा सम्बन्धी अजभमुखीकरर् 

सम्पन्न 

काठमाण्िौंको सहयोगमा ३ मतहन ेतसलाई 
कटाई िातलमको समापन काययक्रम 
झापामा सम्पन्न भएको छ । तव.स.२०७३ 
वैशाि ५ गिेबाट स रु भएको उक्ि 
िातलम यही साउन १४ गि े समापन 
गतरएको तथयो । सो िातलममा ५ जना 
शारीतरक र ५ जना बतहरा मतहला गरी 
१० जना अपाङ्गिा भएका मतहलाहरूको 
सहभातगिा रहेको तथयो । सो आवासीय 
तसलाई कटाई िातलम पचचाि् प्रत्येक 
सहभागीहरूलाई एक एक वटा मेतशन 
पतन प्रदान गतरयो । सो िातलममा लक्ष्मी 
भट्टराईले प्रतशक्षर् तदन  भएको तथयो । 
उक्ि िातलमको समापन काययक्रम मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्यार् 
मरत्रालयका सतचव मि  प्रसाद रेग्मीको 
प्रम ि आतिथ्यमा सम्पन्न भएको तथयो ।  

तसलाई कटाई िातलममा सहभागीलाई प्रमार् पत्र तविरर् गदै मतहला बालबातलका 
िथा समाज कल्यार् मरत्रालयका शािा अतिृि तनमराज भट्टराई । ितस्वर : 

तवष्ट्र्  श्रषे्ट्ठ 

बाल क्लबहरूका पदातिकारीहरूलाई अपाङ्गिा सम्बरिी 
अतभम िीकरर् काययक्रमको एक झलक। ितस्वर : मदन पौिेल 

समाचार दवदवि 
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अध्यक्ष ृष्ट्र् बहाद र थापाको अध्यक्षिामा 
सम्पन्न उक्ि अतभम िीकरर् काययक्रमका प्रम ि 
अतितथ घाँसीकुवा गा.तव.स.का सतचव रामराज 
रयौपानेल े घाँतसकुवा गा.तव.स.मा अपाङ्गिाको 
क्षेत्रमा तवतभन्न तक्रयाकलापहरू भईरहकेो र बाल 
बातलकाहरूलाई  अपाङ्गिा सम्बरिी जानकारी 
तदन सतकएमा घर पतरवार र अरय साथीहरूमा 
पतन यसको सकारात्मक प्रभाव पन े बिाउन  
भयो । नागतरक विा मचचका अध्यक्ष तमना 
परथल े घाँसीकुवा गा.तव.स.मा अबका तदन 

अपाङ्गिाको सवाललाई विा देति नै उठाउन े
बिाउन  भयो ।  घाँसीकुवा बाल सचजालका 
अध्यक्ष स तनल रेग्मील ेअबका तदन हरके बाल 
क्लबमा अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरूलाई 
पतन समावशे गनय पहल गन े बिाउन  भयो । 
तरसेिका अध्यक्ष मदन पौिेल र महासतचव 
दामोदर रेग्मीले सहजीकरर् गन य भएको उक्ि 
अतभम िीकरर् काययक्रमको सचचालन घाँसीकुवा 
अपाङ्गिा गाउुँ सरोकार सतमतिका सतचव 
मोहन बहाद र परथले गन य भएको तथयो ।  

सञ्चार सम्बन्धी आचार सजंहर्ामा अपाङ्गर्ाका सवाल सम्बन्धी सुझाव प्रस्रु्र् 

१ भदौ २०७३, जगददशप्रसाद अधिकारी, काठमाण्डौ   

रातष्ट्रय अपांग महासंघ नेपालका महासतचव 
राज  बस्नेिको नेिृत्वमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको अतिकारको क्षेत्रमा काम गन े
रातष्ट्रय स्िरका तवतभन्न संस्थाका प्रतितनतिहरू 
सतहिको एक प्रतितनति मण्िलल े प्रेस 
काउतरसलका अध्यक्ष श्री बोर्य बहाद र काकी र 
पत्रकार महासंघका सभापति िा. महेरि 
तबष्ट्टलाई छ ट्टाछ ट्ट ै भेटी नयाँ बन्न लागेको 
सचचार सम्बरिी आचार संतहिामा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको अतिकारका पक्षबाट 
सम्बोिन गन य पने तवर्यहरूमा तलतिि स झाव 
पेश गतरयो । सोही क्रममा सहभागीहरूल े
मस्यौदाको क्रममा रहकेो आचारसंतहिामा 

अपाङ्गिा वा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूका 
तवर्यमा सचंार माध्यममा समाचार प्रकाशन 
गदा, प्रतिवदेनहरू बनाउुँदा, श्रव्यदृष्ट्यका 
सामाग्री तनमार् गदा  र अपाङ्गिाको 
तवर्यलाई जनमानसमा प्रस्ि ि गदा सतह र 
सम्मान जनक शब्दावलीको अतनवायय प्रयोग गन य 
पने कुरा समावेश गनय अन रोि गन य भएको तथयो 
।  

प्रेस काउतरसल नपेालका अध्यक्ष श्री बोर्य 
बहाद र काकी र पत्रकार महासंघका सभापति 
िा महेरि तबष्ट्टल ेस झाव पत्र ब झ्द ै महासंघल े
उठाएका सवालहरू असाध्यै समय सारदतभयक 
भएको र सतह समयमा नै महासंघले यी 
स झावहरू पशे गरकेो भरदै नयाँ बन्न लागेको 

समाचार दवदवि 
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सचचार सम्बरिी आचार संतहिामा प्रस्ि ि 
स झावहरू समावेश गन े प्रतिबद्धिा व्यक्ि गन य 
भएको तथयो । सोही क्रममा रातष्ट्रय अपांग 
महासंघ नेपालका महासतचव राज  बस्नेिले 
अपाङ्गिा तवर्यलाई तवकासको नतवनिम 
अविारर्ा र मानव तवतवििाको रूपमा ग्रहर् 
गदै अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको हक र 
अतिकारलाई पूर्य सम्मान गनय अपाङ्गिा र 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िको बारेमा प्रतिवेदन 
बनाउुँदा, समाचार सकंलन र सम्प्रेर्र् गदा, 
श्रव्यदृचय र छापामा प्रकाशन गदा सतह र 
उपय क्ि शब्दावलीको प्रयोग गतर अपाङ्गिाका 
सवालहरू र तवर्यहरूलाई वस्ि तनष्ट्ठ र 

वैज्ञातनक ितरकाले प्रस्ि ि गने, कुनै पतन 
समाचार वा श्रव्यदृष्ट्यका सामाग्री संकलन गतर 
सम्प्रेर्र् गदा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िलाई 
हास्य पात्रको रूपमा प्रस्ि ि गने, दया र 
मायाको रूपमा उल्लिे गने, होच्याउने, 
तगल्लयाउने, तबचरा र दीन द ुःिीको रूपमा 
तचत्रर् गन े , ईज्जि र प्रतिष्ट्ठामा आुँच आउने 
तकतसमले प्रस्ि ि गने िथा कुनै कुरा तबग्रेको वा 
भत्केको वा केही नतमलेको भएमा अपाङ्गिा 
तवर्यमा गाँसरे प्रस्ि ि गने वा अपाङ्गिासंग 
जोिेर उिान ट क्काको प्रयोग गने कायय गनय 
नह ने तवर्यहरूलाई सचचार आचार संतहिामा 
समावेश गन य पने कुरा बिाउन  भएको तथयो ।  

सचचार सम्बरिी आचार संतहिामा अपाङ्गिाका सवाल सम्बरिी स झाव प्रस्ि ि गदाको एक झलक । ितस्वर : जगदीशप्रसाद अतिकारी  

समाचार दवदवि 
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नेिजहन युवा सघं नेपालको चौथो वाजर्ाक साधारर् सभा सम्पन्न  

२९ साउन २०७३ गणेश स वेदी,  काठमाण्डौ 
 
नेत्रतहन य वा संघ नपेालको चौथो वातर्यक 
सािारर् सभा िथा दोस्रो अतिवेसन 
काठमाण्िौंमा सम्पन्न भएको छ । सो काययक्रममा 

नेकपा एमालकेा केतरिय सदस्य ठाकुर गैरेल े
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग सहयोग 
गनय नकेपा एमाले सदवै ियार रहकेो बिाउन  
भयो त्यस ै गरी नेत्रतहन य वा संघ नपेालका 
अध्यक्ष कलािर भण्िारीले अपाङ्गिा पतरचय 
पत्रको द रुपयोग रोक्नको लातग सम्बरिीि 
तनकायले चासो तदन  पने,  रोजगारमा अपाङ्गा 

भएका व्यतक्िहरुको पह ुँच ह न  पन ेबिाउन  भयो 
। त्यस ै गरी नपेाल नते्रतहन संघका अध्यक्ष 
रमेश पोिरेलले अपाङ्गिा भएका य वाहरुलाई 
तवतभन्न स्वरोजगारका काययक्रमहरुमा सहभातग 
गराउन  पने, हरके मरत्रालयमा अपाङ्गिा 

िेक्स ह न  पन ेबिाउन  भयो । त्यसै गरी नेपाल 
अपाङ्ग मतहला संघकी अध्यक्ष तनमयला 
तििालले नेत्रतहन य वा सघं नेपालसुँग सदबै 
सहकायय गरेर काम गने बिाउन  भयो । नेत्रतहन 
य वा संघ नेपालको चौथो वातर्यक सािारर् सभा 
िथा दोस्रो अतिवेशन काययक्रममा रातष्ट्रय 
अपाङ्ग महासंघ नेपालका महासतचव राज  

काठमाण्िौमा सम्पन्न नेत्रतहन य वा संघ नेपालको चौथो वातर्यक सािारर् सभाको एक झलक । ितस्वर : गर्ेश स वेदी 

समाचार दवदवि 
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कम््युटर र्ाजलम सञ्चालन 

२९ श्रावण २०७३, संगीता पौडले, कास्की  
 
श्रवर्दृतष्ट्टतवतहन संघ कास्की िथा एतवतलस 
फाउरिेसन तफनल्यारिको आतथयक सहयोगमा 
कास्की तजल्लामा रहकेा तवतभन्न अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको लातग ३ मतहन ेकम्प्य टर 
िातलम सचचालन गतरएको छ । सो िातलम 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू सूचना 
प्रतवतिसुँग पतरचीि गराइ दैतनक जीवनयापन 
िथा सूचना तलन वा तदन सतकने उदचेयल े
सचचालन गतरएको हो । सो काययक्रममा 
बतहरा, शारीतरक अपाङ्गिा िथा दृतष्ट्टतवतहन 
व्यतक्िहरूल े िातलम तलन े जानकारी 
गराइएको तथयो । कम्प्य टर प्रतशक्षक—संजय 
शमा सांकेतिक भार्ा र रयून दृतष्ट्ट भएकाल े
कम्प्य टर तसकाइ मा सहजीकरर् गनय 
असतजलो भए पतन दोभार्ेको सहयोगले 
तसकाइ सहज भएको अन भव स नाउन  भयो । 
त्यस ै गरी श्रवर्दृतष्ट्टतवतहन संघ कास्कीका  
अध्यक्ष प ष्ट्प राज तरमालले तज. तव. स. र 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको लातग काम 
गन े तवतभन्न संघ संस्थाहरूको  िथ्यांक 
अन सार कास्कीमा श्रवर्दृतष्ट्टतवतहनको संख्या 
२१९ जना रहेको बिाउन  भयो । िेतनस 
एशोतशएशनको आतथयक र बतहरा संघ 
काठमाण्िौको प्रातवतिक सहयोगमा रु २ लाि 
बराबरको सोलार सामाग्री सहयोग पाएकाल े
तबज ली लाइन नभएको बेला पतन कम्प्य टर 
तसकाउन सतकन े संस्थाका महासतचव शतक्ि 
प्रसाद लातमछानेले बिाउन  भयो । 

बस्नेिल े य वा लतक्षि काययक्रमहरुमा अपाङ्गिा 
भएका य वाहरुलाई पतन समावशे गन य पन े
बिाउन  भयो । सोही काययक्रममा नपेाल अपाङ्ग 
मानव अतिकार केरिका महासतचव 
जगतदशप्रसाद अतिकारीले नेत्रतहन य वाहरुको 
सवालका तवर्यमा आफु र आफ्नो संस्था माफय ि 
सिै सक्दो सहयोग गन ेबिाउन  भयो ।  
 
उक्ि काययक्रमका प्रम ि अतितथ एवं य वा िथा 
िेलकुद मरत्री दलतजि श्रीपालीले अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुल े पतन अरय नागतरक सरह 
नेपाल सरकारले तदने सवेा स तविाहरु पाउन  
पन े बिाउद ै मरत्रालबाट गतरने काययक्रमहरुमा 
उनीहरुलाई सहभागी गराउने बिाउन  भयो । 
सो काययक्रमका अवसरमा नेत्रतहन य वा संघ 
नेपालको पहलमा र सेरजतभएस्य कलेजका 
तवद्याथीहरुको सहयोगमा दृतष्ट्टतवहीन 
तवद्याथीहरुलाई परीक्षामा लेिन सहयोगीको 
लातग सरेजतभएस्य कलेजकी तवद्याथी एस्चर 
थापाको सयंोजनमा १ सय जना सहयोगी 
लेिक सहभागी गराएर कलम नामक राइटस्य 
क्लबको गठन  गतरयो । उक्ि सािारर् सभा 
िथा अतिवेसनले कलािर भण्िारीको 
अिक्ष्यिामा ११ सदस्यीय नयाँ काययसतमति 
चयन गरकेो छ । जसमा उपाध्यक्षमा  तशव 
कुमार चापागाँई, महासतचवमा रामचरि गैरे, 
सतचवमा तमना के.सी. कोसािक्ष्यमा स तनल मान 
तसङ, चयन ह न भएको छ भन े सदस्यहरुमा 
पावयिी श्रेष्ट्ठ, सतरिा दाहाल, तरिा िड्का, 
कतपल भट्ट, दामोदर तब. तस. तदनेश ज्ञवाली, 
चयन ह न  भएको छ ।  

समाचार दवदवि 
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रोिगार दार्ाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गररयो 

१ भदौ २०७३, शर्मिला ववश्वकमाि, काठमाण्डौ  
 
रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालले तवतभन्न संघ 
संस्थाहरूको संय क्ि आयोजनामा अपाङ्गिा 

भएका व्यतक्िहरूलाई उनीहरूलाई रोजगार 
तदने केही तनजी तनकायहरूलाई समावेशी 
रोजगार प रस्कार प्रदान गतरएको छ । 
काठमाण्िौमा गतरएको एक काययक्रममा बतहरा 
व्यतक्िहरूलाई रोजगारी तदए बापि दउेराली 
फमाका महाप्रबरिक तमन प्रसाद पाण्िे र द 
बेकरी क्याफेका प्रम ि काययकारी अतिृि 
चयाम कक्षपतिलाई समावेशी रोजगारदािा  

 
प रस्कार सतहि सम्मान गतरएको तथयो । सो 
काययक्रममा उद्योग वातर्ज्य महासंघका उपाध्यक्ष 
तदनेश श्रेष्ट्ठले आगामी तदनमा पतन यस्िा 

तवर्यमा सरोकारवाला तनकायहरूले ध्यान तदन  
पने, यसरी अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई 
रोजगारी उपलब्ि गराउन  ह ने तनकायहरू िथा 
व्यतक्िहरूलाई प रस्ृि गनय काययलाई 
तनररिरिा तदन  पन े र उद्योग वातर्ज्य संघल े
यस्िा काययहरूमा सहकायय गने बिाउन  भयो ।  
 

द बेकरी क्याफेका प्रम ि काययकारी अतिृि चयाम कक्षपतिलाई समावेशी रोजगार प रस्कार प्रदान गदै रातष्ट्रय अपाङ्ग 
महासंघ नेपालका अध्यक्ष स दशयन स वेदी। ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

समाचार दवदवि 
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त्यसै गरी रातष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालका 
अध्यक्ष स दशयन स वदेीले अरय उद्योग िथा 
कलकारिानाहरूमा पतन अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको रोजगारको लातग पहल गन य पने, 
बिाउन  भयो । त्यसै गरी समावेशी रोजगार 
प रस्कार प्राप्ि गन े देउराली फमाका 
महाप्रबरिक तमन प्रसाद पाण्िेल े देउराली 
जनिा फामेसीमा १८ जना बतहरा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूलाई रोजगार उपलब्ि गराउुँद ै
आएको र तनकट भतवष्ट्यमा पतन अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको क्षमिा अन सारको रोजगार 
उपलब्ि गराउने बिाउन  भयो । त्यस ैगरी   द 

बेकरी क्याफेका प्रम ि काययकारी अतिृि 
चयाम कक्षपतिले अवसर पाएको िण्िमा 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूले इमारदारीिाका 
साथ काम गने बिाउुँद ै आगामी तदनमा पतन 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको रोजगारीको 
लातग आफ्नो िफय बाट सक्दो सहयोग गन े
बिाउन  भयो । यस ै क्रममा उहाँल े अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको रोजगारीको लातग उद्योग 
वातर्ज्य महासंघले पहल गन य पने कुरामा जोि 
तदन  भयो ।   

देउराली फमाका महाप्रवरिक तमन प्रसाद पाण्िेलाई समावेशी रोजगार प रस्कार प्रदान गदै उद्योग वातर्ज्य महासंघका 
उपाध्यक्ष तदनेश श्रेष्ट्ठ । ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

समाचार दवदवि 
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अपाङ्ग मजहला मैिी फुटबल सम्पन्न  

नेपाल अपाङ्ग फुटबल सघं र  समाज संरक्षर् 

य वा सकय लको संय क्ि आयोजनामा अपाङ्ग 

मैत्री फुटबल प्रतियोतगिा काठमाण्िौंमा सम्पन्न 

भयो । सो फुटबल प्रतियोतगिामा अपाङ्ग 

मतहला फुटबल क्लव र सगरमाथा अपाङ्ग 

मतहला फुटबल क्लब तवच िेल भएको तथयो । 

उक्ि प्रतियोतगिामा अपाङ्ग मतहला फुटबल 

क्लवले २ गोल र सगरमाथा अपाङ्ग मतहला 

फुटबल क्लवले १ गोल हानेका तथए । फुटबल 

प्रतियोतगिा पतछ नेपाल अपाङ्ग फुटबल 

संघका अध्यक्ष प्रिाप राउिले आपाङ्गिा 

भएका व्यतक्िहरुको िलेकुदलाई अगािी 

बढाउनको लातग आफु सदवै सहयोग गनय 

ियार रहकेो बिाउन  भयो भने समाज स.रक्षर् 

य वा सकय लका अध्यक्ष रतवरद« दाहालले 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको िलेकुदको 

लातग आगामी तदनमा पतन आफु सहकायय गनय 

ियार रहकेो बिाउन  भयो ।  

२९ साउन २०७३ शर्मिला ववश्वकमाि, काठमाण्डौं 

काठमाण्िौंमा सम्पन्न अपाङ्ग मतहला मैत्री फुटबल प्रतियोतगिाका सहभागीहरू । ितस्वर : शतमयला तवचवकमा 

समाचार दवदवि 


