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पजिकालाई जनरन्र्रर्ा जदइरहनुहोला । 

 

आदरतिय सम्पादक ज्य ू िथा अपाङ्ग आवाज 
पतरवारमा मेरो नमस्कार । म अपाङ्ग आवाज 
मातसक पतत्रकाको तनयतमि पाठक ह ुँ । यो 
पतत्रका प्राप्ि भएसम्म र समय तमल ेसम्म पतत्रका 
पढ्न छ टाएको छैन । यसमा समावेश गतरएका 
सम्पूिय सामाग्रीहरु मलाई तनकै उत्कृष्ट लाग्दछ 
। मलाई लाग्छ यस पतत्रकाको मद्दिल े दशे 
भतर छतरएर रहन  भएका अपाङ्गिा 
भएका तवतभन्न 
व्यतक्ित्कवहरूलाई एउटा 
पतरवारको िोरील ेबाँध्न सफल 
भएको छ । यो पतत्रकाल े मरेो 
लगायि म जस्िा थ प्रै अरू 
अपाङ्गिा ह न  भएका साथीहरूको 
जीवनमा महत्कवपूिय भूतमका खेलेको 
छ । दशे भरीका गतितवति ि छुँदछै  
साथसाथै अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको सफलिाको कथा, 
सुँघर्यको कथाहरु पतन यसमा समावेश गतरएकाले 
झन ैस नमा स गरि थतपतदएको छ, ज न कथाहरु 
नैराश्यिा र तहनिाबोिबाट ग्रतसि अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुलाई प्ररेेिाको स्रोि बन्न प गेको 
छ । आफ्नो जीवनमा केही गने र अगाति बढ्न 
हौसला प्रदान गरकेो छ । र समाजमा हामी 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई हेन े दृतष्टकोि 
र गने व्यवहारमा पतन सकारात्कमक पतरवियन 
ल्याउन ठूलो मद्दि गरेको छ जस्िो मलाई 
लाग्दछ । त्कयसलैे यस पतत्रकालाई तनररिरिा 
तदइरहन ह न तवशेर् जोि तदन चाहरछ  । साथ ै
अपाङ्ग आवाज मातसक पतत्रकाको तनयतमि 
प्रकाशन र सब ै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुका सवाललाई समावेश गन े
वािावरिको सृजना होस ् भरद ै सफलिाको 
श भकामना व्यक्ि गदयछ  ।  

 

आकाश थापा मगर, बाँके 

दृजिजवजहन व्यजिहरुको समस्यालाई पजन 

िोड जदनुहोला । 

आदरतिय सम्पादक ज्यू, नमस्कार । म अपाङ्ग 
आवाज मातसक पतत्रकाको तनयतमि पाठक ह ुँ । 
मलाई यो पतत्रका ज्याद ैमन पदयछ । पतत्रकामा 
समावेश सामाग्रीहरु ज्ञानबदयक छन् । म एक 
दृतष्टतवतहन व्यतक्ि भएिापतन सहयोगीको मद्दि 
तलएर यो पतत्रका भन े तनयतमि रुपमा पढ्ने 
गरेको छ  । कतहले काही साथमा सहयोगी 
नह ुँदा पतत्रका आफूसुँग भएर पतन पढ्न 
नपाउन ेसमस्या भने यथावि नै छ । हामी 
जस्िा दृतष्टतवतहन व्यतक्िहरुका लातग 
छ ट्ट ै ब्रेलमा वा अतियो (क्यासेट वा 
तस.िी)मा पतत्रका सामाग्री उपलब्ि 
गराइतदन  भएमा पतन हामीलाई 
पतत्रकामा भएका सामाग्री थाहा 
पाउनका लातग सिैँ अरुमा भर पन यपन े

समस्याबाट म क्ि ह न े तथयौ । अको कुरा 
अपाङ्ग आवाज पतत्रका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्ि मात्रले नभइ समाजमा रहेका हरेक 
व्यतक्िहरुका माझमा प राउन  पन ेजरुरी दखेेको 
छ  । जसले गदा समाजल े हामी अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरु प्रतिको सोच र हने े
दृतष्टकोिमा पतरवियन ल्याउने तथयो होला । 
त्कयसैल े यस पतत्रकालाई बजारका प्रत्कयेक 
स्टेश्नरी पसलहरुमा पतन उपलब्ि ह न े गरी 
तविरि गन यपने जरुरी छ । र अरत्कयमा हामी 
जस्िा दृतष्टतवतहन व्यतक्िहरुको समस्यालाई पतन 
पतत्रकामा तवशेर् जोि तददै सबै प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका सवाललाई 
समावेश गन यहोला भरद ै पतत्रकाको सफल 
भतवष्यका लातग श भकामना व्यक्ि गनय चाहरछ  ।  

 

कमल काकी , मोरङ्ग 

पाठक पत्र 



ने पाल सरकारको पतरभार्ा अन सार ७ प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू 
मध्ये श्रविदृतष्टतवहीन अपाङ्गिा पतन एक हो । 
कान पतन नस न्ने र आुँखा पतन नदेख्ने 
व्यतक्िलाई नेपाल सरकारले  श्रविदृतष्टतवहीन 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्ि भनेर पतरभातर्ि 
गरेको छ । यस्िा व्यतक्ि अरुको सहयोग तवना 
आफ्ना कुनै कामहरु आफै सम्पन्न गनय सक्दैनन् 
। श्रविदृतष्टतवहीन व्यतक्िहरुको दैतनक 
तियाकलाप देतख तलएर उनीहरुको स्याहार 
स सार, सरसफाइ लगायिका सबै काम गनयको 
लातग जतिबेला पतन एकजना सहयोगीको 
आवश्यकिा ह रछ । जसको कारि समाजमा 
ह ने हरेक कुरामा उनीहरू पछािी परेको 
अवस्था छ । श्रविदृतष्टतवहीनिा जरम पश्चाि् 
र जरमजाि पतन ह न ेगदयछ । जरमपश्चाि भरदा 
पतन जरमजाि श्रविदृतष्टतवहीन ह ने 
व्यतक्िहरूले बति समस्याको सामना गनय परेको 
अतभभावकहरु बिाउन  ह रछ । तवश्व स्वास््य 
संगठनका अन सार प्रत्कयेक १० हजार व्यतक्िहरू 
मध्ये १ जनामा श्रवि दृतष्ट तवहीनिा ह ने 
गरेको भतनएको छ । सो भनाइलाई आिार मान्ने 
हो भने नेपालमा श्रविदृतष्टतवतहन व्यतक्िहरुको 
संख्या ३० हजार रहेको अन मान गनय सतकरछ । 
िर नेपालमा यस्िा व्यतक्िहरुको संख्या कति 
छ भन्ने कुराको खोजी न ै भएको पाइुँदैन । 
यस्िा व्यतक्िहरुलाई सवय प्रथम ि उनीहरुका 
दैतनक तियाकलापहरु जस्िै ल गा लगाउने, 
खान खाने, शौचालय गएर तदशा तपसाब गनय, 
चप्पल लगाउन लगायिका सामारय भरदा 
सामारय कुराहरु तसकाउन जरुरी छ । 

श्रविदृतष्टतवहीन व्यतक्िहरूको लातग काम गने 
भनेर श्रविदृतष्टतवहीन भएका व्यतक्िहरूका 
अतभभावकद्वारा तव. स. २०६२ सालमा बतहरा 
दृतष्ट तवहीन समाज काठमािौं नामक संस्थाको 
स्थापना भएको छ । संस्था स्थापना पतछ सन् 
२००५ देतख सन् २०१२ सम्म तवदेशी संघ 
संस्थाहरूको सहयोगमा यस्िा व्यतक्िहरुका 
लातग दैतनक जीवनका तियाकलापहरू 
तसकाउने िातलम प्रदान गतरएको तथयो । 
तवदेशी संस्थाहरूको सहयोग आउन छोिे पतछ 
अरय कुनै तनकायको सहयोग नह ुँदा त्कयो िातलम 
पतन बीचमा नै छाड्न पयो । जसको कारि 
आज श्रविदृतष्टतवहीन व्यतक्िहरूले अरूको 
भरमा तजउन परेको छ । श्रविदृतष्टतवहीन 
भएका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग 
काम गने भनेर बतहरा दृतष्टतवहीन समाज 
काठमाण्िौंको स्थापना भए पतन अपाङ्गिाको 
के्षत्रमा काम गने अरय तवतभन्न संघ संस्थाहरुले 
पतन उनीहरूका सवालहरूलाई उठाउुँदै आएका 
छन् । िर पतन हाम्रो समाजमा श्रविदृतष्टतवहीन 
व्यतक्िहरुले अरय नागतरक सरह सहज रूपमा 
तजउन सकेका छैनन् । उनीहरुले आफ्ना 
दैतनक तियाकलापहरू सम्पन्न गनयको लातग 
पतन समस्या छ । त्कयसै गरी उनीहरूले तशक्षा, 
स्वास््य िथा तवतभन्न िातलम उपलब्ि गराउने 
बारेमा ि उनीहरूको लातग सोतचएको पतन छैन 
। त्कयसैले आगामी तदनमा श्रविदृतष्टतवतहन 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई पतन अरय 
नागतरक सरह राज्यले उपलब्ि गराउुँदै आएका 
तवतभन्न सेवा स तविाहरु उपलब्ि गराउन र 
देशको सक्षम नागतरक बनाउन िफय  
सरोकारवाला तनकायले तवशेर् ध्यान तदन 
जरुरी छ ।  

श्रवर्दृजिजवहीन अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरूको अवस्था 

सम्पादकीय 
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जस. जव. आर. कायाक्रमको प्रभावकारीर्ा 

ने पाल सरकार मतहला बालबातलका 
िथा समाज कल्याि मरत्रालयल े

तव.स.२०५८ साल देतख अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको हक तहि संरक्षि लगायि 
उनीहरूको सशतक्िकरि र तवकासका लातग 
सम दायमा आिातरि प नस्थापना काययिम 
सञ्चालन गदै आएको छ । तस.तव.आर. 
काययिम अरिगयि तवतभन्न तजल्लाहरूमा रहेका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको के्षत्रमा काम 
गने तवतभन्न संघ संस्थाहरूद्वारा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको ि्याङ्क संकलन गने, 
सहायक सामाग्री तविरि गने, आय–आजयनका 
लातग बीउ प ुँजी तविरि गने, क्षमिा अतभवृति 
गने लगायिका काययिमहरू सञ्चालन भएका 
छन् । यो काययिमलाई नेपाल सरकार मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्याि मरत्रालयल े

तव.स.२०६६/६७ साल देतख देशका ७५ वटै 
तजल्लाहरूमा सञ्चालन गरेको छ । राज्यको 
संलग्निाका साथै स्थानीय स्िरमै उपलब्ि 
सािन र स्रोिको अतिकिम पतरचालन गरी 
तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूलाई उनीहरूको सम दायमा नै 
प नस्थातपि गराई तशक्षा, स्वास््य र सहज 
जीवन यापनमा पह ुँच प याउुँदै उनीहरूको 
सामातजक सहभातगिा र सशतक्िकरिमा टेवा 
प याउने उद्देश्यका साथ सम दायमा आिातरि 
प नस्थापना काययिम अथाि् तस.तव.आर. 
काययिम सञ्चालन गतरएको छ ।  

 

मतहला बालबातलका िथा समाज कल्याि 
मरत्रालयको सहयोग िथा तवतभन्न 
तजल्लाहरूमा रहेका मतहला बालबातलका 
कायालयहरूको समरवयमा िी तजल्लाहरूमा 
अपाङ्गिाको के्षत्रमा काम गने तवतभन्न संघ 
संस्थाहरूले समरवय गरेर अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको लातग तस.तव.आर. अथाि् 
सम दायमा आिातरि  प नस्थापना काययिम 
सञ्चालन गने गतररछ । यो काययिम 
सञ्चालन गनयको लातग मतहला बालबातलका 
िथा समाज कल्याि मरत्रालयले वातर्यक 
रूपमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गने 
र उक्ि रकम सम्बतरिि तजल्लाको मतहला 
बालबातलका कायालय माफय ि पतरचालन गरी 
तवतभन्न तजल्लामा अपाङ्गिा अतिकारका लातग 
काम गतररहेका संघ संस्थाहरू मध्ये पतन सबै 
भरदा सतिय र प्रभावकारी रूपमा काम 
गतररहेको कुनै एक संस्था छनोट गरी बिीमा 
द ईवटा सम्म संस्थालाई संय क्ि रूपमा 
काययिम सञ्चालन गने गरी प्रदान गने 
गतररछ । तस.तव.आर.काययिम अरिगयि तवशेर् 
गरेर अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरु िथा 
बालबातलकाहरुको तशक्षा, स्वास््योपचार, 
सहायक सामाग्री, आय–आजयन र जनचेिना 
अतभवृतिसुँग सम्बरिीि गतितवतिहरु सञ्चालन 
गतरदै आएका छन् । यसका साथै यो 
तस.तव.आर. काययिमले तवतभन्न तजल्लामा 
रहेका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग 

सस. सि. आर. 



अपाङ्ग अ तिका र सबैको  सरोका र  ५५ 

 

तनिःश ल्क रुपमा सहायक सामाग्री तविरि गने, 
व्यवसातयक सीप, छात्रवृति उपलब्ि गराउने, 
प नस्थापनाका काययिमहरु सञ्चालन गने, 
आतथयक क्षमिा अतभवृति गने, सामातजक जीवन 
यापनका काययिमहरु सञ्चालन गने, 
स्वरोजगार लगाएिका के्षत्रमा पह ुँचयोग्य 
बनाउन महत्त्वपूिय भूतमका तनवाह गदै आएको 
छ ।  

सन् १९७८ मा तवश्व स्वास््य सुँगठन र संय क्ि 
राष्र संघका अरय तनकायहरूले अपाङ्गिा 
व्यवस्थापनको के्षत्रमा तस.तव.आर. काययिमको 
अविारिाको तवकास भएको पाइरछ । यसको 
कतरब ३ दशकको अभ्यास, तसकाई पतछ 
सरकारी र गैर सरकारी तनकाय, संय क्ि राष्र 
संघ लगायिको सहकाययमा तवश्व स्वास््य 
संगठनले सन् २०१० मा तस.तव.आर. तनदेतशका 
पतन ियार गरेको छ । अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको ग िस्ितरय र सम्मानजनक 
जीवनको लातग सन् १९८६ देतख भक्िप र 
तजल्लामा तस.तव.आर. काययिम सञ्चालन ह ुँदै 
आएको हो । यो नेपालकै पतहलो तस.तव.आर. 
काययिम हो । भक्िप र तजल्ला तभत्रका ११ जना 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई प नस्थापना 
सेवा उपलब्ि गराएर सम दायमा नै प नस्थापना 
काययिम अथाि् तस.तव.आर. काययिमको 
स रुवाि गतरएको हो । तस.तव.आर. भक्िप रले 
पतन सन् १९९० देतख हाल सम्म तस.तव.आर. 
काययिम सञ्चालन गदै आएको छ । त्कयसै गरी 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई सम दायमा नै 
प नस्थापना गने उद्देश्यले सन् १९९९ देतख 
लतलिप रको पाटनमा पतन तस.तव.आर. काययिम 
सञ्चालन भयो । त्कयसै गरी सन् १९९० देतख 
स नसरी तजल्लामा पतन यो काययिम सञ्चालन 

कायाक्रमको प्रभावकाररर्ा ज्यादै राम्रो छ 

  

- तवमल बस्निे, तनदशेक, 
साम्यय समाज, मोरङ्ग, 

तवराटनगर  
 

 
तस.तव.आर.काययिम नेपाल सरकारले आफै 
स्वीकार गरेर आतथयक वर्य २०६६/६७ साल 
देतख नेपालको ७५ वटै तजल्लामा सञ्चालन 
गदै आएको छ । नेपाल सरकारले आफैले 
तजम्मेवारी तलएर गरेको काययिम भएकोले 
अपाङ्गिा जगिमा यो काययिमको 
प्रभावकातरिा ज्यादै राम्रो छ । नेपालको ७५ 
वटै तजल्लामा एकै तकतसमको काययिम एकै 
साथ गएको कारिले पतन एक रुपिा पतन 
छ । मोरङ्ग तजल्लामा यो 
तस.तव.आर.काययिमले ज्यादै राम्रो भूतमका 
खेलेको महश र् गरेका छौ । 
तस.तव.आर.काययिम अरिगयि हामीले तवरे्श 
गरेर स्वास््यसुँग सम्बरिीि काययिमहरु 
सञ्चालन गने गरेका छौ । मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्याि 
मरत्रालयले यो काययिम सञ्चालन गनयको 
लातग गरेको यो प्रयास ज्यादै सहरातयन छ । 
आगामी तदनमा यो काययिमलाई अझ 
तनररिरिा तदनको लातग अरय 
मरत्रालयहरुसुँग पतन सहकायय गरेर काम 
गनय आवश्यक देतखरछ ।  अपाङ्गिा 
सम्बरिी काम गने संघ संस्थाहरुसुँगको 
सहकाययममा गने कामहरु पतन एकिार 
प्रिाली नीतिलाई  अगाति बिाउन सतकयो 
भने ७५ वटै तजल्लामा तस.तव.आर.काययिम 
माफय ि सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुले लाभ तलन सक्नेछन् ।  यसका 
लातग मरत्रालयले अझै सशक्ि रुपमा आफ्ना 
तियाकलापहरु अगािी बिाउन  पदयछ जस्िो 
लाग्छ ।  

सस. सि. आर. 
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गतरएको पाइरछ । अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूलाई आफ्नो ठाउुँमा भएका स्रोि र 
सािनहरूको प्रयोग गरेर समाजमा नै 
प नस्थापना गने तस.तव.आर. काययिमको प्रम ख 
लक्ष्य रहेको अपाङ्गिाको के्षत्रमा काम गने 
तवतभन्न संघ संस्थाका प्रतितनतिहरू बिाउन  

ह रछ । सम दायमा आिातरि प नस्थापना 
काययिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लातग 
तव. स. २०५५ साल देतख तस.तव.आर. रातष्रय 

नेटवकय को स्थापना गरेर काम गतरदैं आएको 
पतन छ । तस.तव.आर. रातष्रय नेटवकय  नेपालमा 

सबै अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरुलाई समावेश  

गना कजिन भएको छ  

- यमबहाद र बस्निे, अपाङ्ग सवेा सघं िनकुटा,  
रातष्रय अपाङ्ग महासघं केतरिय सदस्य 

 
तस.तव.आर.काययिमले अपाङ्गिा भएका सबै 
व्यतक्िहरुलाई पूिय रुपमा नभइकन केही न 
केही रुपमा छ सम्बोिन गरेको छ िर यो 
काययिमको लातग मतहला बालबातलका िथा 
समाज कल्याि मरत्रालयले  प्रदान गरेको 
रकम प्रयाप्ि छैन । हामीहरुले मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्याि मरत्रालयल े 
प्रदान गरेको रकमको साथै तजल्ला तवकास 
सतमति र नगर पातलका र गा.तव.सहरुसुँग 
साझेदारी गरेर अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई स्थातनय स्िरमा नै पतरचय पत्र 
तविरि गने, तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको ि्याङ्क संकलन गने, 
त्कयसका अलवा तवतभन्न सरकारी िथा गैर 
सरकारी संघ संस्थाहरुसुँग सहकायय गरेर िेरै 
भरदा िेरै अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
सहभातगिा गरेर तवतभनन काययिमहरु 
सञ्चालन गने काम गरेका छौ । यो काययिम 
ज्यादै प्रभावकारी ि छ िर पतन आगामी 
तदनमा सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई समावेश गरेर तस.तव.आर. 
काययिम सञ्चालन गनयको लातग केही रकम 
वृति गतरतदएमा राम्रो ह ने तथयो ।   

जवजभन्न कायाक्रम सञ्चालन गरेका छौ 

- नतवन ि ङ्गले, अध्यक्ष,  
अपाङ्ग सवेा सघं, पाँचथर 
 

अपाङ्गिा के्षत्रमा 
तस.तव.आर.काययिमको 
प्रभावकारीिा ज्यादै राम्रो 

रहेको पाइएको छ । हामीले सम दायमा 
आिातरि प नस्थापना काययिमलाई 
प्रभावकारी बनाउनको लातग स्थातनय स्िरमा 
नै गएर अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरसुँग 
प्रत्कयक्ष सम्पकय  समरवयसुँग सुँगै तवतभन्न 
काययिम सञ्चालन गने गरेका छौ । जस्िै : 
स्थातनय स्िरमा नै गएर अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई नागतरकिा तविरि गने, 
राजनीति अतिकारको लातग मिदािा 
नामवली दिा गराउने, अपाङ्गिा पतरचय 
पत्र तविरि गने ,साहायक सामाग्री तविरि 
गने, उपचारको लातग सहयोग गने, 
तवद्यालयमा भना अतभयान काययिम 
सञ्चालन गने, छात्रवृतिको लातग पहल गन े
लगाएिका कामहरु गने गरेका छौ । 
तस.तव.आर.काययिम सञ्चालन गनयको लातग 
मरत्रालयको बजेट केही रयून भएको कारि 
अझै द गयम ठाँउमा रहेका सबै प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग काम 
गनय सतकएको छैन । सरोकारवाला 
तनकायहरुले यस तवर्यमा पतन तवशेर् ध्यान 
तदन जरुरी देतखरछ ।  

सस. सि. आर. 
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५४ वटा तजल्लामा तवस्िार भइसकेको छ भन े
यो नेटवकय ले तस.तव.आर. काययिम सञ्चालन 
गतरएका ४० वटा संघ संस्थालाई िातलम पतन 
तदएको छ । अतहले सम्म यो तस.तव.आर. 
रातष्रय नेटवकय ले कास्की, पाल्पा, बाँके, 
कतपलवस्ि , काभ्रे र दैलेख लगायिका 
तजल्लाहरूमा शाखाहरू तवस्िार भएको छ । यो 
नेटवकय मा तस.तव.आर. काययिम सम्बरिी काम 
गने ८१ भरदा बिी संघ संस्थाहरूले सदस्यिा 
तलएर काम गदै आएका छन् ।  

तस.तव.आर.काययिमलाई अझ प्रभावकारी 
बनाउनको लातग नेपाल सरकार मतहला 

बालबातलका िथा समाज कल्याि मरत्रालय 
अरिगयि सञ्चालन गतरएको तस.तव.आर.काययिम 
माफय ि तवतभन्न तजल्लाहरुमा अपाङ्गिाको 
बारेमा जनचेिना अतभवृति गनय, स्वास््य िथा 
तशक्षामा पह ुँच प याउन, क्षमिा तवकास गनय, 
आय–आजयनका लातग व्यवसातयक िातलम, 
सहयोगी सामाग्री तविरि लगाएिका काययहरुमा 
महत्कवपूिय भूतमका तनभाएको छ । 
तस.तव.आर.काययिमले तवद्यालय स्िरका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई छात्रवृति 
उपलब्ि गराउने, परामशय तदने, तफतजयो थेरापी 
गराउने, स्वास््य तशतवर सञ्चालन गन े

ग्रामीर् के्षिमा रहेका अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरुलाई समावेश गना सजकएको छैन 

- चरि राई,  अध्यक्ष, उदयप र, अपाङ्ग तवकास सघं उदयप र  
 
तस.तव.आर. काययिम अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग ज्यादै उपयोगी 
काययिम हो । यो काययिम माफय ि हाम्रो तजल्लामा रहेका केही अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुलाई समाजमा नै प नस्थापना गनय, उनीहरुको जीवन 
यापनलाई सहज बनाउन सफल भएका छौ । हाम्रो तजल्लामा तस.तव.आर.काययिमको 
प्रभावकातरिा राम्रो भए पतन अझै ग्रातमि के्षत्रमा रहेका सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुका समस्याहरुलाई समावेश गनय सकेका छैनौ । िर पतन हामीले तस.तव.आर. 
काययिम अरिगयि अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई अपाङ्गिा पतरचय पत्र तविरि गने, 
तवतभन्न सरोकारवाला तनकायहरसुँग पह ुँचय क्ि भौतिक संरचना तनदेतशकाको अवस्थाको बारेमा 
नीतिगि अविारिाको बारेमा स्थातनय तनकाय र सरकारी तनकायका प्रम खहरुलाई राखेर िी 
नीतिहरुको बारेमा जानकारी गराउन का साथै काययरवयनको लातग पहल गन य पने भतन 
जानकारी गराउने, खालका अतभम खीकरि काययिमहरु सञ्चालन गरेका छौ । यसका साथै 
उनीहरुले आय–आजयन गरी जीवन यापन गनय सहज होस् भनेर तवऊ प ुँजी अरिगयि केही 
रकमहरु उपलब्ि गराउने कामहरु भएका छन् । जसले गदौ केही अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको जीवन यापनमा केही मात्रमा भए पतन सहजिा भएको छ । त्कयसैले यो 
काययिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लातग, सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
पह ुँच प याउनको लातग मतहला बालबातलका िथा समाज कल्याि मरत्रालयल े
तस.तव.आर.काययिम अरिगयि रकम वृति गनय िफय  ध्यान तदएमा राम्रो ह ने तथयो ।  

सस. सि. आर. 
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लगायिका काययहरुमा पतन महत्कवपूिय भूतमका 
तनवाह गरेको छ । जसले गदा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको जीवन यापनमा तवगिका 
वर्यहरुमा भरदा केही सहजिा भएको पाइरछ । 
तस.तव.आर. काययिमले अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको प नस्थापनामा महत्कवूिय भूतमका 
खेलेको पाइरछ । तस.तव.आर. काययिमले 
तवद्यालय स्िरका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई छात्रवृति उपलब्ि गराउने, 
परामशय तदने, तफतजयोथेरापी गराउने, स्वास््य 
तशतवर सञ्चालन गने लगाएिका काययहरुमा 
पतन महत्कवपूिय भूतमका तनवाह गरेको छ । 
जसले गदा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
जीवन यापनमा तवगिका वर्यहरुमा भरदा केही 
सहजिा भएको पाइरछ । तस.तव.आर.काययिम 
अरिगयि तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको लातग आवश्यकिा अन सारको 
सहायक सामाग्री तविरि गने, आय–आजयनका 
लातग तवऊ प ुँजी तविरि गने अपाङ्गिा 
पतरचय पत्रका लातग वकालि गन े लगायिका 
कामहरु गने गतररछ । अझै तस.तव.आर 
काययिमलाई सबै तवद्यालय स्िरमा प ग्ने गरी 
सञ्चालन गनय सकेमा प्रभावकारी ह ने देतखरछ ।  

नेपाल सरकार मतहला बालबातलका िथा 
समाज कल्याि मरत्रालयले ल्याएको 
तस.तव.आर. तनदेतशकामा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरु प्रति समाज र पतरवारमा सकारात्कमक 
िारिाको तवकास गने, अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको तवकासको लातग स्थातनय सम दाय 
िथा तनकायलाई पतरचालन गतर सहभातगिा 
बिाउने उद्देश्य रातखएको छ । सोही अन रुप 
तवतभन्न तजल्लाहरुमा रहेका अपाङ्गिाको के्षत्रमा 
काम गने संघ संस्थाहरुले तस.तव.आर.काययिम 

सञ्चालन गदै आएका छन् । 

जस.जव.आर.जनदेजशकालाई पूर्ा रुपमा  

कायान्वयन गना िरुरी छ 

 
- मदन पौिले, कोर्ाध्यक्ष,  
तस.तव.आर.रातष्रय नटेवकय  

नपेाल  

 
हाम्रो समाजमा सम दायमा 
आिातरि प नस्थापना 

काययिम अथाि तस.तव.आर.काययिम 
सञ्चालन भए देतख अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरु घरबाट बातहर तनस्कन थालेको 
पाइएको छ । अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई घरबाट बातहर ल्याउनको 
लातग र उनीहरुको सवातगयि तवकासको 
लातग यो काययिमले ज्यादै महत्कवपूिय भूतमका 
खेलेको छ । यो काययिम ७५ वटै तजल्लामा 
सञ्चालन भएको भए पतन अझ यसको 
बारेमा अतिकांश अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको ब झाईमा कतम भएको पाईएको 
छ । िर पतन अतहले नेपालमा 
तस.तव.आर.काययिमको प्रभाव अतघल्लो 
दशकको ि लनामा िेरै फरक देतखएको छ । 
िेरै अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरु घरबाट 
बातहर आएको, आफ्ना अतिकारको, राज्यले 
उपलब्ि गराएको सेवा स तविाको खोतज गनय 
थालेको पाइरछ । हाम्रो देशले अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको अतिकार सम्बरिी 
महासरिीलाई अन मोदन गरेको छ, नयाँ 
संतविान जारी भएको अवस्थामा 
तस.तव.आर.काययिम अरिगयि पतन उनीहरुका 
हरेक अतिकार िथा सशतक्िकरिका कुरा, 
प नस्थापनाका कुरालाई अगाति बिाउन  पने 
ह रछ । यसका साथै राज्यले 
तस.तव.आर.तनदेतशकालाई पूिय रुपमा 
काययरवयन गरेर काम गन य पने देतखरछ ।  

सस. सि. आर. 
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तस.तव.आर.काययिमलाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गनयको लातग स्थातनय तनकायहरुसुँग 
साझेदारी गरेर काम गनय सकेकोमा नेपालमा यो 
तस.तव.आर. काययिम अझ प्रभावकारी ह रछ । 

जस.जव.आर.कायाक्रमलाई आगामी जदनमा 

पजन जनरन्र्रर्ा जदने छौ  

- तनमराज भट्टराई, 
शाखा अतिृि, मतहला 
बालबातलका िथा समाज 

कल्याि मरत्रालय  
 
तस.तव.आर. काययिम 

मतहला बालबातलका िथा समाज 
कल्याि मरत्रालयले ७५ वटै तजल्लामा 
सञ्चालन गदै आएको छ ।  
तस.तव.आर.काययिम अरिगयि हामीले 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई आत्कम 
तनभयर गराउने, उनीहरुको 
तजतवकोपाजयनमा सहयोग गने, 
उनीहरुको अतिकारको लातग प्रोत्कसाहन 
गने, आवश्यकिा अन सारको सहायक 
सामाग्री तविरि गने लगाएिका 
काययिम सञ्चालन गदै आएको छ । 
तस.तव.आर.काययिम सबै अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको तवकासको लातग 
सञ्चातलि काययिम हो र तवरे्श गरेर 
तस.तव.आर.को अरिरातष्रय मापदण्ि 
अन सार ५.५ म्यातरयसको आिारमा यो 
काययिम सञ्चातलि छ । यो तस.तव.आर. 
काययिम तवशेर् गरेर अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई सम दायमा नै प नस्थापना 
गनय प्राथातमकिा तदन  पदयछ भन्ने 
अविारिाबाट सञ्चातलि भएको र 
नेपाल सरकारले पतन प्राथातमकिा 
तदएको काययिम हो । 
तस.तव.आर.काययिमको प्रभावकातरिालाई 
लतक्षि गरेर केही अध्ययनहरु पतन 
भएका छन ् । समय समयमा अन गमन  
िथा बातर्यक रुपमा यसको सतमक्षा पतन 
गने गतररछ । अन गमनका िममा यसको 
प्रभावकारीिा अत्कयरि राम्रो भएको 
पाइएको छ । नेपाल सरकार मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्याि 
मरत्रालयले आगामी तदनमा यो 
काययिमलाई तनररिरिा तददै जाने छ । 

हाम्रो के्षिमा यो कायाक्रम ज्यादै 

प्रभावकारी भएको छ ।  

- खगरेि बहाद र भट्टराई, अध्यक्ष, दमक अपाङ्ग 
सहयोग सतमति, झापा  

 
सम दायमा आिातरि प नस्थापना काययिम 
अथाि तस.तव.आर.काययिम अरिगयि हामीले 
हाम्रो तजल्लाका तवतभन्न गा.तव.स.हरुमा सम ह 
गठन गरेर अपाङ्गिा भएक व्यतक्िहरुको 
लातग काययिम सञ्चालन गरेका छौ । जस 
अरिगयि तवऊ प ुँजी तविरि गने, सहायक 
सामाग्री नापजाँच गरेर तविरि गने, स्थातनय 
तनकायहरुसुँग तमलेर गतरएका तवतभन्न 
काययिमहरुमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
सहभातगिा गराउने लगाएिका कामहरु गरेका 
छौ । हाम्रो के्षत्रमा यो काययिम ज्यादै 
प्रभावकारी भएको छ । िर यो सम दायमा 
आिातरि प नस्थापना काययिम सञ्चालन 
गनयको लातग मतहला बालबातलका िथा समाज 
कल्याि मरत्रालयले उपलब्ि गराउदै आएको 
रकमले यस तजल्लामा रहेका सबै प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई लतक्षि गरेर 
काययिम ल्याउन सतकएको छैन । सम्बरिी 
तनकायले तस.तव.आर.काययिम अरिगयि 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको अपाङ्गिा 
पतरचय पत्रका बारेमा प्रष्ट रुपमा जानकारी 
ह ने गरी वकालि गने, समावेशी तशक्षाको 
बारेमा तशक्षकहरु िथा तवद्यालय सम्म प ग्ने 
गरी स्रोि केरि स्ितरय काययिमहरुलाई अझ 
प्राथतमकिा तदने खालका काययिमहरु 
सञ्चालन गनय सकेमा यो काययिम अझ 
प्रभावकारी ह ने तथयो । यस तवर्यमा 
सरोकारवाला तनकायहरुले तवशेर् ध्यान तदएमा 
राम्रो ह ने तथयो ।  

सस. सि. आर. 
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अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका लातग 
सम दायमा आिातरि प नस्थापना काययिम 
सञ्चालनका लातग केरिमा एक तनदेशक 
सतमति, प्रत्कयेक तजल्लामा तजल्ला समरवय िथा 
अन गमन सतमति, नगर िथा गाँउ स्िर 
नगरगाँउ व्यवस्थापन सतमति रहने गरी केरि 
देतख स्थातनय स्िर सम्म व्यवस्था गतरएको छ । 
मतहला बालबातलका िथा समाज कल्याि 
मरत्रालयले तस.तव.आर.काययिम अरिगयि 
अपाङ्गिा सम्बरिी ि्याङ्क िथा तववरि 
संकलन गने, जनचेिना सम्बरिी काययिम गने, 
परामशय सेवा, उपचार सेवा, प नस्थापना सेवा 
तदने, व्यवसातयक िातलम र आयआजयनको 
व्यवस्था लगाएिका काययिमलाई तवशेर् 
प्राथातमकिा तदएको छ । त्कयसैले यो 
तस.तव.आर.काययिम अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुका लातग ज्यादै प्रभावकारी भएको 
पाईएको छ । यो तस.तव.आर. काययिम माफय ि 
तवतभन्न तजल्लामा रहेका अपाङ्गिाको के्षत्रमा 
काम गने तवतभन्न संघ संस्थाहरुले अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको आय–आजयनमा वृति गनयको 
लातग तवऊ प ुँजी तविरि गने, सहायक सामग्री 
नाप जाँच गरी गाँउ स्िरमा नै तविरि गने, 
अपाङ्गिा पतरचय पत्र तविरि गने, और्िी 
उपचारको लातग तवतभन्न अस्पिालहरुमा 
तसफातरस गतरतदने, अपाङ्गिा भएका 
तवद्याथीहरुलाई तवद्यालय भना अतभयान, 
छात्रवृतिको लातग पहल गने, तवतभन्न सीप 
म लक िातलमहरु प्रदान गने लगाएिका 
कामहरु सञ्चालन ह दै आएका छन् । जसको 
कारि कति पय अपाङ्गिा भएक व्यतक्िहरु 
यही सम दायमा नै प नस्थापनाभएर समाजमा 
सम्मान जनक जीवन यापन गनय सक्षम भएका 
छन् ।  

नेपाल सरकार मतहला बालबातलका िथा समाज 
कल्याि मरत्रालयले सञ्चालन गरेको यो 
तस.तव.आर. काययिम माफय ि अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूका लातग अझ प्रभावकारी 
काययिमहरू सञ्चालन गनयको लातग नेपाल 
सरकारले उपलब्ि गराएको रकम रयून भएको 
तस.तव.आर. काययिम सञ्चालन गने तवतभन्न संघ 
संस्थाहरूका प्रतितनतिहरूको ग नासो रहेको छ 
। यस तवर्यमा नेपाल सरकार मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्याि मरत्रालयले 
तवशेर् ध्यान तदन जरुरी देतखरछ । त्कयसैले 
आगामी तदनमा मतहला बालबातलका िथा 
समाज कल्याि मरत्रालयले सञ्चालन गने 
तस.तव.आर. काययिम सबै तजल्लामा रहेका सबै 
प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
पह ुँचमा प्रभावकारी रूपमा प याएर तवतभन्न 
प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई 
समाजमा नै प नस्थापना गनय िफय  सरोकारवाला 
तनकायले तवशेर् पहल गने छ र यसबाट 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूले प्रत्कयक्ष रूपमा 
सहयोग पाउन  ह ने छ । 

यस अपाङ्ग आवाज 

पत्रिकामा प्रकाशन गरिएका 

त्रनजी त्रवचाि तथा लेखहरूले 

अपाङ्ग आवाज मात्रसक 

पत्रिकाको  

प्रत्रतत्रनत्रित्व गर्दैनन ्।  

 

- सम्पार्दक   

सस. सि. आर. 
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ने पाल अपाङ्ग मानव अतिकार केरिले सन् २०१४ अतप्रल देतख सन् २०१७ 
सम्मको लातग ति.ति.तप. य के.एि.सुँगको संय क्ि 
साझेदारीमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
आतथयक स्िर उकास्ने उद्देश्यले  “पतश्चम 
नेपालका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको गतरबी 
तनवारि पतरयोजना” (तजतपएएफ पतरयोजना) 
GPAF सञ्चालन गरेको छ । यो पतरयोजना 
दाङ् तजल्लाको अपाङ्ग मानव अतिकार एवं 

सरोकार मञ्च नेपाल, बतदयया तजल्लाको 
अपाङ्ग प नस्थापना केरि, स खेिको अपाङ्ग 
सशतक्िकरि केरि र िनह ुँको अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरूको अतिकार तवकासका लातग 
श्रोि केरि (तरसेि) गरी अपाङ्गिा सम्बरिी 
काम गने ४ वटा स्थानीय तजल्ला साझेदार 
संस्थाहरूसुँगको साझेदारीमा सञ्चालन गतरएको 
छ । िी सबै तजल्लाहरूमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको आतथयक अवस्थामा स िार 
ल्याउनको लातग आय–आजयन ह ने खालका 
काययिमहरू सञ्चालन गतरएको छ । िी 

अपाङ्ग सशजिकरर् केन्द्र सुरे्खर्मा GPAF पररयोिना 

अन्र्गार् रे्स्रो वर्ाको पजहलो िैमाजसकमा गरेका 

जक्रयाकलापहरू 

पतश्चम नेपालका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको गतरबी तनवारि पतरयोजना अरिगयि स खेिको अवातल्चङ्ग गा. तव. स. मा 
समूहगि छलफल गदै।  ितस्वर : चरि उपाध्याय 

सि. सप. ए. एफ. गसिसिसि 



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  १२१२ 

 

तजल्लाहरू मध्ये अपाङ्ग सशतक्िकरि केरि 
स खेि तजल्लाको  तवतभन्न गा. तव. स. र 
नगरपातलकामा सञ्चालन भएका गतितविहरु 
यस प्रकार उल्लेख गतरएको छ । 
नेपाल अपाङ्ग मानव अतिकार केरिले 
ति.ति.पी. यूके.एड्सुँगको संय क्ि साझेदारीमा 
“पतश्चम नेपालमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको लातग गतरबी तनवारि पतरयोजना” 
GPAF अरिगयि स खेि तजल्लामा रहेका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको आतथयक 

अवस्थामा स िार ल्याई आय–आजयन गनय सक्षम 
बनाउने उद्देश्यले सो पतरयोजना अरिगयि 
काम गनयको लातग सम्झौिा गतरएको तथयो । 
सम्झौिा भए पश्चाि अपाङ्ग सशतक्िकरि 
केरि स खेिले यस पतरयोजनाको लातग काम 
गने कमयचारी पदपूतिय  गने काम गतरयो । यो 

पतरयोजनाको स रुवाि सुँगसुँगै स खेि तजल्लामा  
रहेका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
अवस्थाको बारेमा जानकारी तलने, सम दायमा 
गएर कसरी काम गने भनेर छलफल गतरयो । 
ित्कपश्चाि संस्थाका पदातिकारी र 
कमयचारीहरूलाई प्रारतम्भक अध्ययन िातलम 
प्रदान तदएर स खेि तजल्लाको वीरेरिनगर, 
लाटीकोईली, उिरगंगा, साटाखानी, कल्याि, 
दशरथप र, नेटा, लेखफसा, ग मी, मेहलकुना, 
मैनििा, तछरच , रामघाट, साहारे, मालारानी, 

जव यटा, कुनाथरी, गति, लेखगाँउ लगायिका  
ठाँउमा पतन प्रारतम्भक अध्ययन गने काम भयो ।  
सो कायय पश्चाि  स खेि तजल्लामा रहेका सबै 
प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
अवस्थाको बारेमा जानकारी तलने, आय–
आजयनका के कस्िा काययिमहरु सञ्चालन गने 

पतश्चम नेपालका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको गतरबी तनवारि पतरयोजना अरिगयि स खेि तजल्लाकी शारीतरक 
अपाङ्गिा भएकी मतहलाले संचालन गरेको ख िा पसल । ितस्वर : चरि उपाध्याय 

सि. सप. ए. एफ. गसिसिसि 



अपाङ्ग अ तिका र सबैको  सरोका र  १३१३ 

 

भनेर गतरएको छलफल पतछ स खेि तजल्लामा 
रहेका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग 
जीतवकोपाजयन िथा व्यवसातयक गतितवतिहरु  
र प नस्थापनाका कामहरुको स रुवाि गतरयो ।   
जसमा अपाङ्ग सशतक्िकरि केरि स खेिले 
पतहलो र दोस्रो वर्यमा २२५ जना लाई आय 
आजयन मूलक काययिम गरेको छ भने िेस्रो 
वर्यमा  तमति २०७३ बैशाख १५ गिे देखी २०७३ 
साल श्रावि १६ सम्ममा स खेि तजल्लाका 
तवतभन्न गा.तव.स. मध्य रि , लेखगाँउ र 
वीरेरिनगर नगरपातलका विा नं. २२ गरी ३ 
वटा समूह तनमाि गरी समूहगि रूपमा प्रत्कयेक 
समूहका १२/१२ जना गरी ३६ जनालाई 
समूहगि रुपमा आय आजयको लातग सहयोग 
गतरयो भने व्यतक्िगि रुपमा स खेि तजल्लाका 
तवतभन्न स्थानबाट आएका व्यतक्िहरुको 
आवश्यकिा र उनीहरुको अवस्था पतहचान गरी 
४० जना अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई आय 
आजयन मूलक व्यवसायका लातग आतथयक 
सहयोग गतरएको पाइएको छ । जसमा सम हगि 
र व्यतक्िगि गरी जम्मा ७६ जना मध्य बाख्रा 
पालनको लातग ४३ जना, कुख रा पालनको 
लातग ६ जना, बंग र पालनको लातग १० जना, 
ख िा पसलको लातग २ जना, तसलाई कटाई 
व्यवसायको लातग २ जना, िरकारी खेिीको 
लातग ६ जना, फलफुल पसलको लातग २ जना, 
हेयर कतटङ व्यवसायको लातग १ जना और्िी 
पसलको लातग १ जना, मौरी पालनको लातग २ 
जना, कस्मेटीक पसलको लातग १ जनालाई 
सहयोग गतरएको छ ।  
“पतश्चम नेपालमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको लातग गतरबी तनवारि पतरयोजना” 
अरिगयि अपाङ्ग सशतक्िकरि केरि स खेिले 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको अतिकार िथा 
रोजगारीका लातग तजल्ला तभत्रका तवतभन्न 
स्थानहरुमा काम गदा स्थानीय स्िरका संघ 
संस्थाहरु, गा.तव.स. काययलय, नगरपातलका, 

स्वास्थ चौकी, तजल्ला तशक्षा काययलय, मतहला 
तवकास काययलय, तजल्ला ृर्ी तवकास 
काययलय, तवद्यालयमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको तशक्षा, रोजगारी िथा आय 
आजयनका लातग सरोकारवाला व्यतक्िहरुसुँग 
समरवय गरी काम गने गरेको छ । साथै सोही 
पतरयोजना अरिगयि अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको स्वास््य उपचार िथा सहयोगी 
सामाग्रीहरुको लातग पतन सहयोग गने गरेको छ 
। अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको दैतनक 
जीवनयापनमा उपचार िथा सहायक सामाग्रीको 
सहायिाबाट उनीहरुको समस्या समािान गने 
उद्देश्यका साथ संस्थाले संचालन गरेको 
“पतश्चम नेपालमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको लातग गरीबी तनवारि पतरयोजना” 
र स खेि तजल्लामा रहेका अरय संघ 
संस्थाहरुसुँग समरवय गरी तमति २०७२ चैत्र १९ 
गिे देखी २०७३ साल श्रावि १० गिे सम्म 
स खेि तजल्लाका तवतभन्न स्थानहरुबाट आएका 
अपाङ्गिा भएका ३१ जना व्यतक्िहरुलाई 
उनीहरुको आवश्यकिा अन सारका सहायक 
सामाग्री िथा उपचारको लातग अपाङ्ग बाल 
अस्पिाल िथा प नस्थापना केरि बनेपा, 
हतरयोखकय  पोखरा, कोहलप र मेतिकल कलेज, 
नेपालगञ्ज, आई.एन.एफ.स खेि, के्षतत्रय 
अस्पिाल स खेि लगायिका संघ संस्थाहरुसुँग 
समरवय िथा आतथयक सहायोग िथा 
तसफातरसमा काम गने गतरएको छ । नेपाल 
अपाङ्ग मानव अतिकार केरिले ति.ति.पी. 
यूके.एड्सुँगको संय क्ि साझेदारीमा “पतश्चम 
नेपालमा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग 
गतरबी तनवारि पतरयोजना” सञ्चालन गरेर 
स खेि तजल्लामा रहेका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको जीवन यापनको लातग सहयोग 
गरेकोमा हामी नेपाल अपाङ्ग मानव अतिकार 
केरि ति.ति.पी. यूके र यकेू.एि् प्रति ज्यादै 
आभारी रहेका छौं । 

सि. सप. ए. एफ. गसिसिसि 
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गो रखा तजल्लामा जतरमएकी म 
िारा वदन सेिाई, गाउुँघरमा म 

पावयिी नामले तचतनरछ  । म मेरो ब वा भोजराज 
सेिाईको पतहलो श्रीमिी तबहेपतछ घर 
नआएकोले मेरी आमा गिेश कुमारी पाण्िेका 
साथ दोस्रो तववाह गन य भएको रे  । मेरी 
आमाको तबहे पतछ फेरी मेरी जेठी आमा घर 
आउन  भएछ । मेरा आमाहरू बातहर काममा 
जाँदा तददी–बतहनी जस्िै तमलेर काम गन य 
ह र्यो । द बै जना दोहोरी गीि पतन गाउने र े। 
जेठी आमा िफय  एक तददी, एक बतहनी र भाइ 
छन् । मेरी आमाको म जेठी छोरी ह ुँ । हामी 
िफय  द ई भाइ र द ई बतहनी  गरी हामी जम्मा 
८ जना छोरा–छोरी छौं । मेरी आमा मेरा हज र 
ब वा ठाकुर पाण्िेकी जेठी छोरी, मेरी हज र 
आमा मेरी आमा द ई वर्यको ह ुँदा स्वगीय ह न  
भएको रहेछ । मेरी आमालाई मेरो हज र ब वाले 
ज्यादै मायाका साथ पालन पोर्ि गरी ह काउन  
भएको रे  । यसमा प रा साथ तदने मेरी तजज  
म मा, (आमाको हज रआमा) गंगा पाण्िे 
ह न ह र्यो रे जसमा प रै आमाको माया तदएर 
राख्न  भएको तजज म माको मैले पतन लामो समय 
सम्म माया पाए । ट ह री छोरी तववाह गतर 
तदएको रे मेरो हज र ब वा गाउुँमा ठूलो र िनी 
व्यतक्िको नामले तचतनने ठाकुर प्रसाद पाण्िे 
भनेर प्रशस्ि जतमन, स न चाँदीको िनी 
सम्पतिको जस्िै वहाँको मन पतन तवशाल तथयो 
।  

 

 

 

 

 

 

मेरो हज र आमा तबिे पतछ हज र ब वाले पतछ 
फेरी द ई तववाह गन य भएछ, जतमन जग्गा िेर ै
सम्हाल्न अप्ठेरो भएकोले द ई वटी 
हज रआमालाई तववाह गन य भएको रे । म जरमे 
पतछ मेरी आमा तिन चार वर्य पेटको रोगले 
थतलन  भएछ जब आमा तबरामी पन य भयो मेरी 
आमा मामा घरमै बस्न  भयो । त्कयसैले मेरो 
बाल्य काल पतन मामा घरमै तबत्कयो । म 
मामाघरबाटै स्ूल  जाने गथे । पतछ आमा 
सरचो भएर फेरी घर जान  भयो िर म भन े
मामा घरमै बसे । म १ वर्यको ह ुँदा मेरो भाइको 
जरम भयो । त्कयस पतछ म पतन घर गए । अब 
म भाइ हेने िरालो बस्न  पयो,  घरको 
हज रआमा र मेरी आमा बीच केही पातरवातरक 
फाटोको कारि हज रआमाले भाइ नहेरी तदन े
त्कयस कारि मेरो स्ूल जाने रहर भाइले 
मेटाइ तदयो । म ७/८ वर्यको उमेर देखी नै 
घरको काममा आमालाई प रै सघाउथे, तकनकी 
त्कयति बेला हामी छ ट्टी तभन्न ह न  परेको तथयो 
। पतछ हज र आमा जेठी आमा तिर बस्न  भयो 
ब वा चाही मेरी आमा तिर न ै बस्न  भयो ।  
घरमा काम गने मारछे भए पतन हामी पतन  

बदजलएको मेरो िीवन 

अनुभसूि 

र्ारा वदन सेडाई 
अध्यक्ष,  

नेपाल अपाङ्ग मानव अजिकार केन्द्र 
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काममा जान  प्यो , जग्गा जतमन तथयो गाई, 
भैँसी तथए,  घाँस दाउरा काट्न  पने ह र्यो ।  

अतहले जस्िो िान तमलहरू तथएन रािी ३ बजे 
उठेर आमासुँगै तिकीमा िान कुट्न पने 
उज्यालो भए पतछ पुँिेरोबाट पानी ल्याउने र 
खाजा खाएर बनमा घाँस काट्न जान  प्यो  ।  
दाइहरू तवद्यालय जाँदा रून मन लाग््यो । म 
साँझमा उनीहरूको तकिाब हेने र पढ्न े पतन 
गथे । मैले भाइ बतहनी पतन हेने ८ वर्य देखी 
खाना पकाउने  गथ े । ११ वर्य देखी मेलापाि 
गनय थाले अकाको मेलामा जान े र आफ्नोमा 
पतन उहाँहरुलाई ल्याउने, काका काकीहरू 
मलाई फुकाउन  ह र्यो म झन् िेरै काम गथे । 
सबैले मेरो काम मन पराउने र मलाई मेला 
पठाइतदन  भन्न  ह र्यो ।  म तबहान बनबाट घाँस 
काटेर ल्याउने , अतन तदउुँसो मेलामा जाने गथे 
। मेरो कामले गदा सबैजना अचम्म मारथे । मैले 
ल्याएको घाँसको भारी र दाउराको भारी देखेर 
कसैले ि यत्रो भारी नबोक है िाि भाँतचएला 
पतन भन्न  ह र्यो िर पतन म िराउुँतदनथें एक 
नासको काम गतररहेको देखेर र सबैले आफ्नो 
छोरीको चचा गरेको देखेर मेरा आमा ब वा पतन 
दङ्ग ह न ह र्यो । यसै बेला तिर मेरा 
मामाघरको हज रब वा तबत्कन  भयो ।  आमा फेरी 
द िःखी ह न  भयो तकनकी मेरो आमालाई 
हज रब वाले िेरै माया र सहयोग गन य भएको 
तथयो । कामको जति द ख भए पतन खान 
लाउन र सम्पतिको हामीलाई केही द िःख तथएन 
२ वटा भैसी ह ने द ि तघउ कतहलै ट टेन । म  
१३ वर्य प ग्दा नप ग्दै िेरै ठाँउबाट मेरो तवहेको 
कुरा आउन थाल्यो िर आमा ब वाले त्कयिी 
वास्िा गन य भएन । यसै िममा एक तदन नाइ 
भन्न न ै नतमल्ने ठाँउबाट कुरा आयो । मेरो 
तवहेको लातग सबै जना ख शी  ह न  भयो मलाई 

भने त्कयिी बेला तवहेको अथय समेि थाहा तथएन 
जसले गदा न म ख शी नै तथए न द िःखी नै 
तथए ।  साथीहरुले िेरो तवहे हो रे तन थाहा 
पाइस भरथे । म भने उनीहरुलाई मलाई 
नतजस्काउ मात्र भरथे। तवहेको तदन नतजतकदै  
तथयो,  घरमा चहल पहल बढ्दै तथयो ,िान 
कुट्ने चामल बोरा बोरा िािीदै तथए, पाि 
तटपेर टपरी गाँस्दै तथए िर पतन म एकनासले 
आफ्नो काम गदै तथए मलाई तकन तकन मेरो 
तववाह ह रछ जस्िो लाग्दैन्यो । 

एक तदन आमा व वा तबहानै उठेर तवमलनगर 
िनह ुँ जाने भनेर तहड्न  भयो, साँझ फकय दा 
सामान र कपिाका पोका बोकेर आउन  भयो । 
त्कयसै तदन चाही मेरो मन तचसो भएको अन भव 
छ मलाई । यो तवहेको तमति माघ २९ गिे तथयो 
अव तवहेको तदन आउन पतन १० तदन मात्र 
बाँकी तथयो । मन झस्कर्यो मेरो माघ २१ गिे 
श्री स्वस्थानी मािाको बिय समाप्ि स्वस्थानी 
साङ्गे तथयो त्कयस तदन । यो तदन पतन म सुँिै 
झैँ तबहान घरको काम सकेर घाँस काट्नको 
लातग वनतिर तहिे । घाँस काट्दै जाँदा मैले 
एउटा ठूलो बाघ स तिरहेको देखे र त्कयहाँबाट 
भागेर अरु साथी भएतिर आए र यो कुरा 
सबैलाई भने । हामी घाँसको भारी बोकी तछटो 
तछटो त्कयहाँबाट तहुँिेका तथयौ । हिारमा तहुँड्दा 
म अतलकति बाटोमा तचप्लेको तथए । घर आएर 
घाँसको भारी तबसाएर खान खान आए । 
मामाघरमा स्वस्थानी मािाको पूजाका कारि म 
र काम गने एक जना भाईलाई वेशीमा मामाको 
र हाम्रो गोठको गाइवस्ि  हेने तजम्मा तथयो । म 
गोठमा जान भनेर मामाघरको बाटो ह ुँदै झदै 
तथए, एक्कासी मेरो देबे्र ख ट्टाको तहप जोनी 
द ख्न थाल्यो । झतस्कए जस्िो लाग्यो र 
यिाउिा चलाउन थाले िर झन द ख्न थाल्यो ।  

अनुभसूि 
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जसोिसो गोठ सम्म प गे िर केही काम गनय 
भने सतकन र खलामा (िान झानय खनेर पोिेर 
बनाएको ठाउुँ) स िे । झन झन द खाई बढ्न 
थाल्यो र ज्वरो पतन आउन थाल्यो । राति २ 
बजे तिर मामाघरको हज रआमा केटाकेटीले के 
गरे भनेर भैँसीहरुलाई कुुँिोपानी ख वाउन भनेर 
आउन  भयो । मेरो अवस्था देखेर उहाँले मलाई 
केही लाग्यो होला भनेर फुक्न तिर लैजान  भयो 
र फुतकयो पतन िर तठक भएन । 

द ई वर्य पतहले एक जना ज्योिीर्ीलाईय 
देखाउुँदा िी ज्योिीर्ीले आमालाई भनेका 
रहेछन् – तिम्री छोरीलाई १२–१३ वर्यको 
उमेरमा ठूलो खड्को छ आगो, पानी र रुखबाट 
बचाउन  भनेर । त्कयसैले गदा जतहले पतन 
आमाले म वन जाँदा या रुख चढ्दा राम्रो सुँग 
तहुँड्न  है लड्लीस भन्न  ह र्यो । सिैँ आमालाई 
यही तचरिा तथयो । त्कयस तदन म अब तहड्नै 
नसक्ने भए पतछ हज रआमाले मलाई तबस्िारै 
िोयाउुँदै घर प याउन  भयो । मेरी आमाले 
घरको झ्यालबाट म आएको देख्ने तबतिकै मेरी 
छोरी रुखबाट खसी तक क्या हो भरदै रुुँदै 
बातहर आउन  भयो । मैले हैन भनेर सबै कुरा 
बिाए । त्कयस पतछ मेरो घरमा रुवाबासी  भयो । 
मेरो ख ट्टा स तनन थाल्यो, रािभर फुकफाक र 
झाँिी बसे । भोतल पल्ट तबहानै सबै गाउुँले 
तमलेर िोलीमा राखेर मलाई उपचारका लातग 
भरसार (िनह ुँ) भन्ने ठाउुँमा मेतिकलमा लैजान  
भयो  । एक तदन त्कयही बतसयो िर तठक भएन 
। त्कयति बेला मेरी आमा द ई मतहनाको स त्ककेरी 
ह न ह र्यो, कारछी बतहनी जतरमएकी तथई । मेरो 
घरबाट तहुँिेर जाँदा त्कयो िनह ुँको भरसार भन्ने 
ठाउुँ जान ३–४ घण्टा लाग्द्यो, त्कयो पतन मेरी 
आमा स त्ककेरी मारछे भोतल पल्ट मेरो खबर 

थाहा पाउन त्कयत्रो बाटो तहुँिेर भरसार आउन  
भयो । मलाई भने उस्िै तथयो । अतन आमाले 
मेरो उपचारको लातग पोखरा लैजान ब वालाई  
भने पतछ म ब वासुँग पोखरा गए ।  आमा फेतर 
घरतिर फकय न  भयो । पोखरामा हामी गण्िकी 
अस्पिालमा गयौ । त्कयस तदन ओ.तप.ति. (OPD) 
बरद भएकोले हामी होटलमा बस्यौ । भोतल 
पल्ट फेतर अस्पाल गयौ िर ठाउुँ छैन भनेर 
भना नै गरेन । मेरो ख ट्टा ज्यादै द खेको तथयो 
। त्कयसको द ई तदन पतछ बल्ल  मलाई 
उपचारको लातग पोखराको गण्िकी अस्पिालमा 
भना गतरयो िर तसट खाली नभएकाले स्रेचरमा 
भ ुँइमै राखीतदए । रािभर तचसोमै स िे तबहान 
िाक्टर राउण्िमा आउुँदा यस्िो तचसोमा तकन 
राखेको भनेर तसस्टरहरुलाई भने पतछ एक 
तसट तमलाएर मलाई तलन आए । म स िेको 
स्रेचर फटक्क नाँघेर मलाई उचाल्दै भने – 
मारछे सानी भएनी कति गह्र ङ्गो तन भरदै 
तरसाउुँदै मलाई बेितिर लगे । एक ि आफुलाई 
द खेको बेला त्कयस माथी उनीहरुको यस्िो 
शब्दले मेरो झन मन म ट  नै छेतिए जस्िो गरेर 
द ख्यो । त्कयति बेला एक यस्िो सोच आयो तक 
म पतन नसय बनेर एकतदन तबरामीहरुको सेवा 
गनेछ  िर यसरी हैन तबरामीहरुलाई माया गरेर, 
उनीहरुको मनलाई नद खाइकन सेवा गनेछ  । 
िर कतहले....? यो ि केबल एक कल्पना मात्र 
तथयो, मेरो सपना मात्र तथयो । ह न ि कतहले 
काँही सपना प रा ह नेछ भन्ने आशा तथयो मेरो ।  

त्कयहाँ मेरो उपचारको काम िमश:अतघ बढ्न 
थाल्यो । द खाई कम ह न थाल्यो, तस्थति राम्रो 
ह ुँदै गयो । फेतर अको तपर थतपन थाल्यो तक 
२९ गिे सम्म बस्न पाए ह र्यो भन्ने तकनकी त्कयो 
तदन तबिे पतछ ि मैल े तबहे गन य पदैन भनेर । 

अनुभसूि 
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त्कयो तदन पतन अस्पिालमा न ै तबत्कयो । भरदा 
भरदै फाल्ग न ८ गिे भएछ, हतस्पटलबाट घर 
आयौ । मलाई राम्रो भइसकेको तथयो र रामै्र 
तहुँड्न सक्ने भएको तथए । घर आएको भोतल 
पल्ट आमाले मलाई घाममा राखेर न हाइतदन  
भयो र िेल लगाइतदन  भयो । सबै जना ख शी 
तथयौ अब राम्रो भयो भनेर । कसैले सोचेको 
तथएन तक म यसरी अपाङ्ग जीवन तबिाउन  
पछय भनेर । िर त्कयो ख शी मेरी आमाले िेरै 
समयका लातग पाउन  भएन । तकनकी साँझ ४–
५ बजेतिर फेतर ख ट्टा द ख्न स रु भयो अतन 
फेतर घरमा रुवाबासी  ह न थाल्यो । त्कयस पतछ 
गाँउमा कसैले मलाई अस्पिाल लैजाने भन्न  
ह र्यो भने कसैल ेिामी झाति कहाँ लैजाने भन्न  
भयो । यसरी नै केही समय झारफुकमै तबत्कयो 
िर पतन मेरो ख ट्टा तठक भएन । हामी  फेरी  
चैि मतहना तिर गोरखाको आुँतपपल भन्ने ठाउुँमा 
तमसन अस्पिाल गयौं  र ४५ तदन रयाक्स 
लगाएर (ख ट्टालाई िरकाएर) बस्यौ । त्कयस 
पतछ पतन ख ट्टा जस्िाको िस्िै भयो र घर 
आयौ । केही समय पतछ फेरी ख ट्टा द ख्न 
थाल्यो । र द खाई कम गनयको लातग, ख ट्टा 
तठक गनयको लातग िामी झातिको खोजीमा 
िनह ुँको चोक भन्ने ठाउुँमा मेरी ठूली फुप  भएको 
ठाँउमा गयौं । त्कयहा म फुप  तददीको घरमा 
िामी लगाएर द ई मतहना जति बसे । त्कयतिबेला 
सम्म द खाई ि कम भएको तथयो िर ख ट्टा 
प रै बाङ्गो भइसकेको तथयो, तबस्िारै तहुँड्ने 
गथे । त्कयस पतछ फेतर घरै आए । मेरो ख ट्टा 
तवग्रे पतछ अब मेरो नाम अपाङ्गिा वगयमा 
जातिने पक्का भयो । म आफ्नो समाजमा अरु 
भरदा फरक व्यतक्िमा गतनन थाले । कसै–
कसैलाई ि नाम राख्न पतन सतजलो भयो, तरस 

उठ्यो तक असभ्य भार्ामा मलाई गाली गथे, 
मलाई अपमान गने गथे ।  त्कयस्िा अब शब्द 
मेरो लातग िातरलो छ रा भरदा पतन सय ग िा 
िातरलो बतन मेरो यो कतललो छािी तभत्र 
ितसर्यो । िी शब्दहरु सहन नसकेर म 
छटपटाउन  बाहेक अरु केतह गनय सक्दनथे । म 
केबल घरको तपुँिीमा बसेर रुरथे मात्र । आमाले 
नदेख्ने गरी रुरथे । म आमाको अगाति रुन 
चाहन्न तथए कारि मेरी आमा सिैँ रोइरहन  
ह न्यो ।  म आमालाई सम्झाउने कोतशश गदयथे 
।  मेरो आमाले अतलकिी फुसयद भयो तक मेरो 
नतजक बस्ने र मेरो ख ट्टा नाप्ने, छाम्ने गन य 
ह र्यो तकनकी ख ट्टा स क्छकी, सानो ठ लो 
ह रछकी भन्ने मेरी आमालाई ठ लो पीर तथयो, 
भन्न ह र्यो “नानी ख ट्टा स केको हो?” म भरथे 
होइन । मलाई पतन पीिा ह र्यो िर आमाले 
गदा म पीिा देखाउन पाउतदन तथए । घरको 
आुँगनमा मैले वनबाट खोजेर ल्याएर राखेको 
२५–३० भारी ठ ल्ठ ला दाउराको भारी जस्िाको 
त्कयस्िै रातखएको तथयो । िी दाउराका भारी र 
मैले कुदेका ति वनजंगलहरु हेरेर म ि रुिरु 
रुरथे । ज न दाउरा मैले वनबाट खोजेर, काटेर, 
बोकेर ल्याएको तथए त्कयही दाउराको लठ्ठी 
बनाएर तभत्र बातहर यिा उिा गन य पने भयो 
मलाई । यस्िा कुरा सुँम्झेर ज्यादै पीिा ह र्यो 
िर पतन केही मात्रमा म सुँग अझै आत्कमवल र 
जोस बचे जस्िो लाग््यो । अब के म गरुुँ भनेर 
सोचमा पथे । एक तदन म सोच्दासोच्दै मलाई 
यस्िो भान भयो तक मेरो ख ट्टा केही भएकै 
छैन, म किै सपना ि देतखरहेको छैन । यो 
सपना होला म तबउुँतझए पतछ मेरो ख ट्टा रामै्र 
ह नेछ । िर होइन रहेछ यो तवपनामै ख ट्टा 
तबग्रेको रहेछ । 
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मलाई माया गनेहरुले पतन भन्न थाले तवचरा 
छोरीको ख ट्टा तबतग्रएकाले आमाबाव  द खी छन् 
पावयिी (िारा) का । के गन ेद ई छोरा तथए अब 
िीन भए तकनकी अब त्कयस्िो ख ट्टा भएकी 
छोरीको तबहे ह ुँदैन, उसलाई पतन ि अंश तदन  
पयो नी । यो शब्द नै मरेो लातग मेरो प रा 
जीवन पतरवियन गने म लमरत्र बरयो । यो शब्दले 
गदा नै मैले अठोट गरे तक म मेरो द ई भाइको 
अंश खोसेर खाने छैन केही गने छ  । िर के 
गने ि....? म यस्िै कुरा सोतचरहरथे । भरदा–
भरदै कतरब एक वर्य पतन ह न लाग्यो मेरो 
ख ट्टा द खेको । प स १२–१३ गिे तिर होला 
फेतर मेरा आमा–ब वाले एक पटक काठमाण्िौ 
वीर अस्पिालमा मेरो ख ट्टाको उपचारको 
लातग लैजाने की भनेर सल्लाह गन य भयो र म 
ब वा र आमासुँग काठमाण्िौ आए । कतहले यत्रो 
ठूलो शहर नदेखेको पतहलो पटक थानकोट 
कट्दा यो नेपाल नै हो ि जस्िो लाग्यो । 
हामीसुँग गाउुँका द ई िीन जना अरु पतन ह न  
ह र्यो । मेरी सानीमा र आमाका काका पतन 
साथै ह न  ह र्यो । हामी कहाँ बस्ने तचनेको 
कोही तथएन । तिल्लीबजार चोक (चारखाल 
अगाति) मा ृष्ि प्रिामी िमयको एक भजन 
मण्िली रहेछ हामी त्कयही घरमा एक कोठामा 
सबैजना परालको स कुलमा स त्कने ठाउुँ पायौ । 
प स मतहना त्कयति बेलाको काठमाण्िौको जािो 
ख ट्टा तठराएर रािभर स त्कन न ैसतकएन । त्कयो 
समयमा आफुसुँग लगाउने कपिा (स इटर) पतन 
तथएन, पािलो एक सरो कपिा लगाएर आएका 
तथयौं । भोतल पल्ट उठेर बातहर तनस्कदा 
िपक्कै कुतहरो लागेको र पानी परेजस्िै तसि 
झरेको  तथयो । जािोको ि कुरै नगरौ । तहुँड्दै 
प िलीसिक, बागबजार ह ुँदै हामी कतरब ८ बजे 

वीर अस्पिाल प ग्यौ । त्कयति बेला हड्िीको एक 
मात्र िाक्टर त्कयतह पतन िेरै भएको रहेनछ 
त्कयहाँ बसेको । हामी गयौ, जचायौ, तवतभन्न 
पतरक्षि गतरयो हड्िीको तट.वी. (TB) को शंका 
भयो र और्िी तदए मलाई । ६ मतहना और्िी 
खाए िर ख ट्टा जस्िाको त्कयस्िै भयो तठक 
भएन । हामी उपचारकै िममा इतरियाको 
लखनह ुँको आमी हतस्पटल सम्म प ग्यौ, त्कयहाँ 
िीन मतहना बस्दा पतन मेरो रोगको पिा लाग्न 
सकेन र म घर फके । त्कयस बेला मलाई उस्िै 
ख ट्टा तलएर घर जान मन तथएन । ब वासुँग 
घर फकय दै तथए, बाटोमा गािी पल्टेर म मरौ 
भनी प्राथना गदै आए िर त्कयसो  भएन । जब 
म गािीबाट झरे फेतर अको उपाय मनमा आयो 
। मेरो घर जान मस्याङ्दी नदीको प ल िरेर 
जान  पने, अब त्कयही प लबाट हाम फालेर मछ य 
भन्ने स र गरेर ब वालाई अगाति जान  भने । 
ब वाले आउ–आउ भन्न  भयो म ल ल भरदै 
बीचमा प गेर उतभएर िल पानी तिर हेरेर अब 
हाम फाल्छ  भन्ने स र गरे । त्कयति बेला मलाई 
आमाको याद आयो । ख ट्टा मात्र तबतग्रुँदा ि 
त्कयसरी रुने मेरी आमा म नै मरे भने झन कति 
रुने होला भन्न ेलाग्यो र मनय सतकन र म घर 
गएुँ । त्कयस पतछ मैले स्ूल जाने, पढ्ने र नसय 
बन्ने अतन तबरामीको सेवा गने तनिो गरे । त्कयति 
बेला मेरो ब वा आमाले मेरो इच्छाहरूलाई रोक्न  
भएन र म फेतर स्ूल भना भएर पढ्ने चाहना 
प रा गने मौका पाए । स्ूल जाँदा तकिाब कापी 
सम्म बोकेर तहुँड्न कतठन ह र्यो । िर पतन 
साथीहरूले  गरेको सहयोग ले मलाई 
तवद्यालयमा गएर अध्ययन गनय सतजलो भयो । 
मेरो पिाई राम्रो भएकोले कक्षा फड्कदै मैले 
प्रवेतशका अथाि् एस.एल.सी.पास गनय सफल 
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भए ।  

मेरो घर गोखा तजल्ला ि वाँकोटमा सेभ द 
तचल्रेन US को प्रोजेक्ट परेको तथयो । हाम्रो 
गा.तव.स.मा तवतभन्न काययिम भएको तथयो तवशेर् 
ि बच्चाहरूको लातग काम गरेको तथयो । सेभ 
द तचल्रेनको अतफसमा काम गने सबै सरहरु 
र तसस्टरहरुले पतन मलाई असाध्यै माया गन य 
ह र्यो म तहुँिेको देखेर । मेरी आमा पतन 
त्कयहाँको स्वयंसेतवका ह न  ह र्यो । सबै जना 
हामीसुँग घ लतमल ह ने, हाम्रो घर आउने, बस्ने 
पतन गन य ह र्यो । त्कयसैल े गदा काठमाण्िौमा 
हेि अतफसमा मेरो कुरा प ग्यो र त्कयहाँ बाट 
आउने टोलीले मेरो फोटो तखचेर काठमाण्िौ 
लान  भयो । त्कयो फोटो तखच्ने र लाने माशा 
तददी US को ह न  ह र्यो जो तफतजयोथेरातपस्ट 
ह न  ह र्यो । सेभ द तचल्रेनकै माफय ि मेरो 
फोटो िा. अशोक कुमार बास्कोटा सम्म प ग्यो । 
मेरो फोटो हेरेर िा. बास्कोटाले मलाई नै  
उपचारको लातग काठमािौं बोलाउन भयो । 
कति ठाउुँमा उपचार गराउुँदा ि नभएको अब 
के होला र भन्ने मनमा लाग्यो िर सबैले एक 
पटक उपचारको लातग जा भनेर सम्झाउन  भयो 
र म उपचारको लातग िा. अशोक कुमार 
बास्कोटा भएको ठाउुँमा जोरपाटी अपाङ्ग 
सुँघको हािातभत्र रहेको HRDC मा गए । त्कयो 
तदन हामी त्कयहाँ प ग्दा ४ बतज सकेकाले िा. 
बास्कोटा त्कयहाँबाट तहुँिी सक्न  भएछ । त्कयो 
तदन श िबार तथयो मलाई सेभ द तचल्रेनको 
िाइरेक्टरले आफ्नै गािीमा तलएर जान भएको 
तथयो । शतनवार र आइिवार द ई तदन तबदा 
ह ने भएकाले हामी िाक्टरको तक्लतनक 
तत्रप रेश्वर िफय  गयौ । त्कयहाँ उहाँलाई साँझ ६ 
बजेतिर भेट्ने मौका पायौ । िा. सुँग भेट भयो 

मेरो, हुँतसलो र हेदै भगवान जस्िो देतखने िा. 
बास्कोटा म स क्क हाँस्दै सेभ द तचल्रेनका 
िाइरेक्टरसुँग अुँग्रेजीमा कुरा गदै मलाई आउ 
भरदै आफू अगातिको ट लमा बसाउन  भयो । 
मेरो बारेमा सबै कुरा थाहा पाइ सक्न  भएकाले 
म सुँग िेरै कुरा गन य भएन । कसरी यस्िो भयो 
भनेर मात्र सोध्न  भयो । त्कयस पतछ मैल े मेरो 
सबै कहानी बिाए । त्कयस पतछ भोतल भना गने 
र पसी शल्यतिया भने पतछ हामी फतकय यौं ।  

भोतलपल्ट उपचारको लातग मलाई त्कयहाँ भना 
गतरयो र शल्यतिया पतन गतरयो ।  कति वर्य 
देतख मरे सरी भएको मेरो ख ट्टा शल्यतिया 
पतछ तसिा स त्कन नतमल्ने मेरो ख ट्टा र िाि 
तसिा भएछ । शल्यतिया गरेको भोतल पल्ट 
होस आउुँदा ि म ५ वर्य पतछ तसिा वा उिानो 
स त्कन सक्ने भएछ  । उतभन नतमल्ने, औुँलाले 
टेकेर, कुकुयचा उचाल्ने मेरो ख ट्टा प रै तसिा 
भएछ । ६ तदन पतछ मलाई बेिबाट उठाउुँदा ि 
म द वै ख ट्टाले टेक्न सक्ने र तसिा उतभने 
भएछ  । ५ वर्य कुतप्रएर तहुँिेकोले त्कयस तदन ि 
म आफूलाई कति अतग्ल भएको अन भव भयो र 
ख शी लाग्यो । त्कयस पतछ के भयो थाहा भएन, 
केही बेरमा होस आउुँदा वेिमै स तिरहेको रहेछ  
। ख शी वा कमजोरीका कारि बेहोस पो भएकी 
रहेछ  ।  काठमाण्िौ नतसयङ होमबाट साि 
तदनमा मेरो तिस्चाजय भयो । त्कयस पतछ म 
नेपाल अपाङ्ग सुँघ, खगेरि नवतजवन केरि, 
जोरपाटीको छात्रावासमा बसेर अरू प रै उपचार 
भयो, ज न हतस्पटल िा. अशोक कुमार 
बास्कोटाको पहलमा भखयर स रु भएको तथयो । 
एक वर्य ि मैले वैशाखीको सहारामा तहुँिि ल 
गरे र त्कयस पतछ भने आफै तहुँड्न सक्ने भए । 
त्कयति बेला मलाई िा. बास्कोटा सम्म ल्याउने 
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सेभ द तचल्रेनका िाइरेक्टर  र त्कयहाँका 
कमयचारी जस्िै अज यन ग रुङ्ग दाई ( जो 
गोखाकै ह न ह रछ ) साथै अरुहरु पतन िेरै जना 
ह न ह रछ र फोटो तखचेर ल्याउने प रै आमाको 
भूतमका तनभाउने Marsha Mccllanahan लाई 
म कतहल्यै भ ल्न सतक्दन, जो जसले मलाई 
मेरो द िःखबाट स ख तदने व्यतक्ि सम्म प याइतदन  
भयो । जब मैले िा. बास्कोटालाई भेटे उहाँले 
मेरो ख ट्टा छोएर शल्यतिया गतरतदन  भयो । 
त्कयस तदनबाट मेरा सारा द िःखका तदन तबस्िारै 
हट्दै जान थाले । बाङ्गो ख ट्टा तसिा भयो र 
उतभन नसक्ने मारछे अतहले छमछम नाच्न 
सक्ने भए ।  

सेभ द तचल्रेनले स रुवाि गतरतदएको जातगर 
पतछ त्कयही हतस्पटल जोरपाटीमा सन् १९८५ 
को असोजको १ गिे देतख House Mother का 

रूपमा पाए ।  मेरा द ई सपना पतन उहाँले न ै
प रा गतरतदन  भयो, जस्िो एउटा सपना नसयले 
मलाई तरसाउुँदै मारछे सानी कति गरुङ्गी 
भनेर बेिमा लैजाँदा उतब्जएको नसय पिेर 
तबरामीको मन नद खाई  अस्पिालमा सेवा गन े
र अको आफरिले भनेको कुरा जस्िै द ई छोरा 
तथए िीन भए र अब िारा अपाङ्ग भएको 
कारि तबहे ह ुँदैन र उसलाई पतन अंश तदन  
पछय भन्ने कुरा । अब म नसय पढ्न नपाए पतन 
अस्पिालमा बच्चाहरूसुँग बस्न र काम  गनय 
पाए । जातगर पाएका कारि अब मेरो ब वा 
आमाको पतन सबै पीरहरू समाप्ि भयो र 
भाइहरूको अंश नतलने मेरो अठोट पतन प रा 
भयो । 

०१ -  ५१५५१३४ 
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T o understand the meaning of 

inclusive education it is necessary 

to know the understanding of disa-

bility under United Nations Con-

vention on the Rights of Persons 

with Disabilities (UNCRPD). The 

medical model of disability focuses 

on the individual with an emphasis 

on the individual’s impairment 

whether it is physical, psychologi-

cal or intellectual disability. The 

medical model contends that a per-

son’s functional limitations 

(impairments) are the root cause of 

any disadvantages experienced and 

these disadvantages can therefore 

only be rectified by treatment or 

cure. The social model of disability 

has been called the ‘the big idea’ of  

 

 

the British disability movement 

which is developed in 1970s by ac-

tivists in the Union of Physically 

Impaired against Segregation 

(UPIAS). Later it was given aca-

demic credibility through the work 

of Vic-Finkelstein, Colin Bames 

and Mike Oliver. These days the 

social model becomes the ideologi-

cal litmus test of disability politics. 

According to UPIAS document 

‘Fundamental Principles of Disabil-

ity’ the definition of social model is 

as follows: 

In our view, it is society which disa-

bles physically impaired people. 

Disability is something imposed on 

top of our impairments by the way 

we are unnecessarily isolated and 

The Medical Model of Disability  

vs. Social Model of Disability 

सिचार 

Dev Datta Joshi 
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excluded from full participation in 

society. Disabled people are there-

fore an oppressed group in society. 

To understand this, it is necessary to 

grasp the distinction between the 

physical impairment and the social 

situation, called ‘disability’ of peo-

ple with such impairment. Thus we 

define impairment as lacking all or 

part of a limb or having a defective 

limb, organism or mechanism of a 

body and disability as the disad-

vantage or restriction of activity 

caused by a temporary social or-

ganization which takes little or no 

account of people who have physi-

cal impairments and thus exclude 

them from participation in the main-

stream of social activities. 

The social model contains several 

key elements and according to 

which the disabled people are an 

oppressed social group. Moreover, it 

distinguishes between the impair-

ment and oppression which they ex-

perience. The main conclusion of 

this model is that disability is the 

social oppression but not the form 

of impairment.  In addition key to 

social model thinking is a series of 

dichotomies; impairment distin-

guished from disability. The former 

is individual and private; the latter 

is structural and public.  Whereas 

the first one defines disability as so-

cial creation- a relationship between 

persons with impairment and a disa-

bling society- the second one de-

fines disability in terms of individu-

al deficit. Mike Oliver argues that 

Models are ways of translating ideas 

into practice and the idea underpin-

ning the individual model was that 

personal tragedy, while the idea un-

derpinning the social model was 

that of externally imposed re-

striction.  Disabled persons are dis-

tinguished from non-disabled per-

sons. Persons with disabilities are a 

vulnerable group in society. There is 

a need for a move away from the 

charity based approach in dealing 

सिचार 
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with persons with disabilities. 

There is a need for the services that 

are provided for the persons with 

disabilities controlled by those who 

are disabled. Research carried out 

by persons with disabilities offers 

the best insights. The social model 

is based on the social construct of a 

human being. Human beings are 

not innate but socially made and 

applied through groups or labels as 

“the disabled”. Obviously, this idea 

shows and confirms that one is not 

born ‘disabled or ‘women’ or 

‘black'. The inequality between the 

sexes is clear with females often 

left inferior in comparison with 

their male counterparts. The social 

groupings are important in imple-

menting change as the law can at-

tempt to shape how an individual’s 

rights are recognised before the law.  

The use of labelling of individuals 

based on external characterisations 

has alarmed many disability rights 

advocates to consider using the 

term ‘the disabled’ than ‘person 

with disabilities.’ Factually, it is ar-

gued that it is society which disa-

bles person. 
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of Special Needs’, in Len Barton, ed 
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स्वगय लोकबाट मरत्रीज्यूलाई अतकल दाईको 
सरदेश  

माननीय मरत्री ज्यू, माननीय मरत्री ज्यू,  
स्वगय लोकबाट मेरा तप्रय तमत्र य वराज माफय ि यो  

सानो सरदेश ृपया स तन तदन  होस् है  
तप्रय य वराज आज म तिम्रो सपनामा छ   
तकनकी भौतिक रूपमा म मरेको मारछे  

उकाली चढ्ने कसरिमा मतस्िष्कघािले झरेको 
मारछे  

अब म तिमीसुँग भौतिक रूपमा अुँगालो माने छैन  
अब म तिमीसुँग भौतिक रूपमा अुँगालो माने छैन  
म जस्िै अरू तहमोतफतलकहरुसुँग भेट्ने छैन  

म सबैलाई सिैँ सिाउने छैन, द खाइको पीिामा  
कपाल उखेल्दै आमा र श्रीमिीलाई कोपने छैन 

बाब को पतसना च स्ने छैन । 
छोरीको कतललो मतस्िष्क तवचतल्लि बनाउने छैन  

साथी भाइसुँग तबलौना गने छैन  
िाक्टरसाबलाई रक्ि श्राप भएर मोटाएको  

मेरो घ ुँिा र कुतहना देखाउने छैन  
र िाउने छैन, र िाउने छैन तचच्याउदै  

तनजामिी र वीर अस्पिालका इमजेरसीहरूमा  
य वराज म आज मन यको कारि बिाउुँदै छ   
ह नि तिमीलाई पतन थाहा छ, म तकन मरेको 

भनेर  
तकनकी तिमी पटक पटक तजउुँदै मरेका छौ  

मैले पतन ि आत्कम हत्कया गरकेो होइन  
मैले पतन ि आत्कम हत्कया गरकेो होइन 

मैले आफैले जरमाएकी छोरी पाल्न 
नसकेर िोरी उठाएको होइन  

आमाको तचच्चाहट देखेर रोए पतन  
द िःख तबसाउन सम रि खोजेको होइन  

मैले कुनै अपराि गरेर गोली चपाएको होइन  
न ि मैले कसै मातथ बलात्ककार नै गरेको हो  
खै तकन मलाई दैवले च ुँिेर लग्यो थाहा छैन  
ह नि राम्रा मारछेलाई दैवले िेरै प्रेम गछयन् रे  

त्कयही भएर मेरी प्रेतमकाबाट छ टाएर  
मलाई आफ्नो काखमा राखेको छ दैवले  
तप्रय अन  तिमी कति पतन नरुन  है  

म ि यहाँ स खै स खमा छ , मलाई कुनै तचरिा 
छैन  

त्कयहाँ जसरी मलाई जलन सहन  परेको छैन  
रुन , कराउन  तचच्याउन  परेको छैन  

एक तकतसमको आनरदै आनरद छ त्कयहाँ  
एक तकतसमको आनरदै आनरद छ मलाई  
त्कयहाँ भरदा कति कति, दैवसुँगै खेलेको छ   
दैवसुँगै खाएको छ , दैवसुँगै रमाएको छ   

 
िर पतन मलाई, िर पतन मलाई  

तिमीहरूको सारै याद आउुँछ, छोरी सरचै 
होतलनी हैन  

स्वगा लोकबाट  

अजकल र्खानको सन्देश 

र्ुिराि कटे्टि, िनकुटा,  

िाि काठमािौं  । 

कसििा 
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म कतहलेकाहीुँ सपनामा आउुँदा अुँगालो 
हालेर रुतरछन 

मन छ ने गरी, म कतहलेकाहीुँ सपनामा 
आउुँदा अुँगालो हालेर रुतरछन, मन दरो गरी 

बाँचे है  
खै आजकाल ि मलाई यो स्वगीय आनरद 

भरदा पतन  
तिमीहरूसुँग रून मन लाग्छ, हाँस्न मन 

लाग्छ, खेल्न मन लाग्छ  
त्कयही भएर ि म सपनामा आइ रहरछ   
त्कयही भएर ि म सपनामा आइ रहरछ ,  

अन  आज म तिमीलाई िेरै सतम्झ रहेको छ  
तिमीसुँग आउुँदा मन थाम्न नसकौली भनेर  

य वराज माफय ि सपनामा छ  ।  
अन  म मेरी आमाको द िको भारा तिनय नसक्दै 

मरे  
बाब को पतसना प च््न नपाउुँदै मरे  

छोरीलाई एउटा जामा तकतरदन नपाउुँदै मरे  
साथी भाहरूसुँग नाच्न नपाउुँदै मरे  

तिमीसुँगको सम्भोग यात्रा नमेतटदै मरे  
तिमीलाई पतन ि थाहा छ तन  

भखयरै मैले एम ए पास गरेको तथए  
म जातगर खोज्दै तथए, जातगर खोज्दा खोज्दै 

मरे  
 

म चाहेर मरेको होइन, श्रीप रक्िश्राप ह ुँदा 
फ्याक्टर नपाएर मरेको ह   

रगि नपाएर मरेको ह ुँ, तिमीले पतन ि मलाई 
बचाउन खोजेनौ  

तिमीले पतन ि मलाई बचाउन खोजेनौ,  
फ्याक्टर चिाइतदएनौ, प्लाज्मा चिाइतदएनौ  
एक अथयमा तिमीहरू पतन ि अपरािी हौ  
एक अथयमा तिमीहरू पतन ि अपरािी हौ, 

आत्कमा घािी हौ  
िर पतन य वराज, िर पतन य वराज मलाई 

तवश्वास छ  
मैले जसरी तिमीहरूले और्िी नपाएर  

छटपतटुँदै मन य पने छैन,  
२५ वरे् जवानीमा तिमीहरूले ििी छाड्न  पने 

छैन  
मसान घाटका तचहानहरूमा तिम्रो लास गाड्न  

पने छैन  
तकनकी, तकनकी तिम्रो साथमा मरत्री ज्यू ह न  

ह रछ  
तकनकी तिम्रो साथमा मरत्री ज्यू ह न  ह रछ, 

तसङ्गो देश छ  
नेिा जी हरू ह न  ह रछ, समाजसेवीहरु छन्   
नागतरक समाज अतन सरकारी कमयचारी 

थरीथरी  
सबैले बचाउने छन् तिमीहरूलाई  

सबैले बचाउने छन् तिमीहरूलाई, तकनकी म 
आज छैन  

िर मैले मरत्री बनाउन खसालेको भोट अझै 
तजउुँदै छ  

मैले तिरेको करको अतस्ित्कव मेतटएको छैन 
त्कयस बापि मैले केही मागेको छैन  
त्कयस बापि मैले केही मागेको छैन  

श्रीप रक्ि श्रापलाई रोक्ने फ्याक्टर तकतनतदन  
होस् है । 

 
उही अतकल खान, हाल स्वगय लोकबाट । 

कसििा 
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 िलजवन्दु भनेको के हो ? 

जलतवरद  आुँखामा लाग्ने त्कयस्िो रोग हो जसले 
आुँखा र मतस्िष्कसुँग जोतिएको स्नाय  नशालाई 
तबस्िारै तबगादयछ । आुँखाको स्नाय  नशामा चाप 
बढ्न गइ जलतवरद  ह ने गदयछ । आुँखा तभत्र 
रहेको पानी बग्ने 
नली बरद भएको 
खण्िमा आुँखा तभत्र 
पानीको मात्र बढ्न 
गइ स्नाय  नशामा 
खराबी आई तबस्िारै 
नशा स क्दै जारछ । 
समयमा नै यसको 
सही उपचार नगरेमा मातनस दृतष्टतवतहन बन्न 
सक्छ । जलतवरद  िेरै जसोमा वृिावस्थामा 
लाग्ने गदयछ । यो रोग लागेपतछ तनको ह ुँदैन । 
िर और्िी उपचार गतर आुँखाको दृतष्ट रयून 
ह ुँदै जानबाट रोक्नमा िेरै मद्दि प याउुँछ । 
जलतवरद  म ख्यिया द ई तकतसमका ह रछन् । 
आुँखाको स्नाय  नशामा चाप तबस्िारै बढ्दै जाने 
र समयमा नै उपचार नपाएमा आुँखाको वतरपतर 
देख्ने दृतष्ट तवस्िारै तबतग्रने गरी दृतष्टतवतहन ह न  
ख ल्लाकोि जलतवरद  भतनरछ । त्कयस्िै एकदमै 
नाटकीय िंगमा आुँखाको चाप बढ्न का साथै 
द ख्न लाई अकस्माि् जलतवरद  भतनरछ । यस्िो  

 

 

अवस्थामा ि रुरिै िाक्टरको तनगरानी आवश्यक 
रहरछ ।  

आिारभूि रूपमा जलतवरद  ३ प्रकारका ह रछन् 
। एन अल क्लोजर ग्लकोमा भनेको पानीको 
सञ्चालन राम्रो गरी ह न नसक्न  र प्रेसर बढ्न  
हो । िर कतहले काही प्रेसर नबिीकन पतन ह न 

सक्छ । एन अल 
क्लोजर ग्लकोमा 
आुँखामा िेरै प्रेसर 
बढ्ने ह रछ । िर 
कतहले काही प्रेसर 
नबिीकन पतन 
आुँखाको पानी बग्ने 
नली तबग्रेर पतन ह न 
सक्छ । त्कयस्ि ैसेकेररी 

ग्लकोमा भनेको अरू कुनै कारिले आुँखामा 
रोग लागेर वा चोटपटक लागेर वा िाइतवतटज 
भएर ह न सक्छ । यो रोग िेरै जसोलाई 
वंशाि गि कारिले ह ने गदयछ । एउटा वंश 
देतख अको वंशमा प्रवेश गदा जीन रारसफर 
भएको कारिले ह ने गदयछ । मोिीतबरद को 
समयमा उपचार नभएर, आुँखामा अरू रोग 
लागेर पतन जलतवरद  ह ने गदयछ ।  आुँखाको 
शल्यतिया गदा िेरै जोतखमपूिय शल्यतिया 
भएर पतन जलतवरद  ह न ेगदयछ । कतहले काही 
और्तिले पतन जलतवरद  ह न सक्छ । िर यो 
ज्यादै थोरै मात्रामा मात्र ह रछ ।  

 

िलजवन्दु 

स्िास््य 
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 सुरुको अवस्थामा यसका लक्षर्हरू : 

प्रारतम्भक अवस्थामा जलतबरद को कुनै पतन 
लक्षि नदेतखने िर संिमि ह ुँदै जाँदा 
तबरामीले थाहा नै नपाई आुँखाको दृतष्ट कम 
ह ुँदै जाने ह रछ । जलतवरद  भएपतछ दृतष्ट 
ितमलो ह ने, तबरामीले बिीमा हेदा इरिेिी परे 
जस्िो देतखन , िेरै टाउको द ख्न , आुँखा रािो 
भएर िेरै द ख्ने र दृतष्ट शतक्िमा कमी आउने 

ह रछ । िसथय आुँखामा कुनै समस्या देतखयो 
भने आुँखा जाँच गराउन  अतनवायय छ । साथै 
४० वर्य नाघेका व्यतक्िहरूले अतनवायय रूपमा 
आुँखाको परीक्षि गराउन  पदयछ । जलतवरद  
पूिय रूपमा तनमूयल गनय सतकुँदैन िर यतद 
स रुको अवस्थामा तनयतमि जाँच गराइ 
िाक्टरको सल्लाह अन सार और्िी उपचारमा 
ध्यान प याए आुँखाको ज्योिी लामो समय सम्म 
जोगाइ राख्न सतकरछ । कतिपय जलतवरद  
प्रभातवि व्यतक्िहरू यस बारेमा पयाप्ि 
जानकारी न ह ुँदा पूिय रूपमा दृतष्टतवतहन ह न 

परेको अवस्था छ  । तवतभन्न स्वास््यकमीहरुका 
अन सार नेपालमा ४० वर्य भरदा मातथको उमेर 
भएका जलतवरद  प्रभातवि व्यतक्िहरूको संख्या 
२ प्रतिशि देतखरछ । जलतवरद  रोगको बारेमा 
िाइग्नोतसस नभएको, रोगले आुँखा नदेख्ने 
भइसकेको अवस्थामा प्राय भेतटरछ ।  जलतवरद  
जसलाई पतन ह न सक्छ । यतद कोही पतन 
व्यतक्ि ४० वर्य नाघी सक्न  भएको छ भने 
अतनवायय रूपमा आुँखा जाँच गराउन  पदयछ । 

आुँखा जाँच गराउने कमयचारीलाई मेरो 
जलतवरद  छ की छैन मेरो एक पटक आुँखाको 
नसा हेतरतदन स्, मेरो आुँखाको प्रेसर नापी 
तदन स् भनेर भन्न  भयो भने छ की छैन भनेर 
जाँच्ने कमयचारीले हेरेर यतद रहेछ भन े
सम्बतरिि ठाउुँमा गएर उपचार गन य पदयछ । 

स्िास््य 
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३२ जेठ २०७३ शर्मिला विश्िकमाि, काठमाडौं  

नेपाल रातष्रय अपाङ्ग मानव अतिकार संरक्षि 
मञ्चको आयोजना िथा मतहला बालबातलका 
िथा समाज कल्याि मरत्रालयको सहयोगमा 
काठमािौंमा तवद्यालय िथा उच्च तशक्षा 

अध्ययन गने दृतष्टतवतहन तवद्याथीहरूलाई 
अतियो (श्रव्य) प स्िक तविरि गरेको छ । सो 
अतियो प स्िक तविरि काययिममा  आयोजक 
संस्थाका महासतचव रमेश तिवारीले आफ्नो 
संस्थाले  गरेको यो प्रयासले केही दृतष्टतवहीन 

तवद्याथीहरूलाई तशक्षा तलनमा सहजिा भएको 
बिाउुँदै आगामी तदनमा यो काययमा 
सरोकारवाला तनकायहरूले पतन चासो तदन  पने 
कुरामा जोि तदन  भयो । त्कयसै गरी रातष्रय 
अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष स दशयन 

स वेदीले दृतष्टतवहीन व्यतक्िहरूको तशक्षालाई 
सहज बनाउनको लातग नेपाल सरकारले 
काययिम ल्याउन  पन ेकुरामा जोि तदन  भयो । 
त्कयसै गरी तरपोटयस् क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋतर् 
िमलाले  सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको सवालको बारेमा सञ्चार माध्यमले 

दृजिजवजहन जवद्याथीहरूलाई अजडयो पुस्र्क जवर्रर् 

दृतष्टतवतहन तवद्याथीहरूलाई अतियो प स्िक तविरि गदै उप-प्रिान एवम् मतहला बालबातलका िथा समाज कल्याि 
मरत्री तसपी मनैाली ।  ितस्वर : शतमयला तवश्वकमा  

समाचार सिसिि 
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आवाज उठाउुँदै जाने बिाउन  भयो ।  

त्कयसै गरी काययिमका प्रम ख अतितथ एवं 
उपप्रिान िथा मतहला बालबातलका िथा 
समाज कल्याि मरत्री तस. पी. मैनालीले 
दृतष्टतवहीन तवद्याथीहरूको तशक्षाको लातग 
सबैले सक्दो सहयोग गन य पने र यस तवर्यमा 
नेपाल सरकार पतन गम्भीर भएको बिाउन  
भयो । त्कयसै गरी उक्ि काययिमका अध्यक्ष 
िथा नेपाल रातष्रय अपाङ्ग मानव अतिकार 
संरक्षि मञ्चका अध्यक्ष बाब ृष्ि महजयनले 
आगामी तदनमा दृतष्टतवहीन व्यतक्िहरूको 
तशक्षालाई सहज बनाउनको लातग, उनीहरूको 
पह ुँचमा पाठ्यप स्िक उपलब्ि गराउनको लातग 
सबैको सहयोग र साथको आवश्यक भएको 
बिाउन  भयो । सो अतियो प स्िक तविरि 
काययिममा तवद्यालय िथा उच्च तशक्षा अध्ययन 
गने १ सय ४ जनालाई अतियो प स्िक तविरि 
गतरएको तथयो । 

८ असार २०७३ शर्मिला विश्िकमाि, काठमाडौं  

बतहरा दृतष्टतवहीन अतभभावक समाज 
काठमािौंको आयोजना िथा मतहला 
बालबातलका िथा समाज कल्याि मरत्रालय र 
मतहला बालबातलका काययलय काठमािौंको 
सहयोगमा श्रवि दृतष्टतवहीनिा सम्बरिी 
अतिकारम खी अविारिा र दैतनक जीवन 
यापन सम्बरिी प नयिाजतकय िातलम 

काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । सो िातलमको 
उद्घाटनको िममा नेपाल भकभके संघका 
उपाध्यक्ष रतवन मैनालीले सबैको साथ र 
सहयोग भयो भने श्रवि दृतष्टतवहीन 
व्यतक्िहरुको हक अतिकार स तनतश्चि गनय 
सहज ह ने बिाउन  भयो । त्कयसै गरी नेपाल 
अपाङ्गि मानव अतिकार केरिका महासतचव 
जगतदशप्रसाद अतिकारीले सवोच्च अदालिले 
पूिय िथा अति असक्ि अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरु र उनीहरुको सहयोगी सतहिलाई 
सामातजक स रक्षा भिा उपलब्ि गराउने भतन 
गरेको फैसला काययरवयन गनयको लातग सबै 
तमलेर पहल गने बिाउन  भयो । सो 
काययिममा बौतिक अपाङ्गिाका अतभभावक 
महासंघ नेपालका अध्यक्ष म कुरदहरी दाहालले 
राज्यले पूिय िथा अति असक्ि वा श्रवि 
दृतष्टतवहीन व्यतक्िहरुको सहयोगीको लातग 
उनीहरुका पतरवारलाई समावेश गने खालका 
काययिमहरू ल्याउन  पने कुरामा जोि तदन  
भयो भने रातष्रय शारीतरक अपाङ्ग संघ 
नेपालका अध्यक्ष तकरि तशल्पकारले श्रवि 
दृतष्टतवहीन व्यतक्िहरुको दैतनक 
तियाकलापहरु सम्बरिी िातलम उपलब्ि 
गराउनको लातग तदवा सेवा केरि सञ्चालन 
गन य पने बिाउन  भयो ।  

त्कयसै गरी रातष्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी 
उपाध्यक्ष तटका दाहालले श्रवि दृतष्टतवहीन 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको बारेमा 
समाजमा चेिना जगाउने पने, उनीहरूको 
लातग रातष्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालले पतन 
सक्दो सहयोग गने बिाउन  भयो । त्कयसै गरी 

दैजनक िीवन यापन सम्बन्िी  

पुनार्ािकी र्ाजलम सम्पन्न  

समाचार सिसिि 
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सोही महासंघका महासतचव राज  बस्नेिले 
श्रवि दृतष्टतवहीन अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको सवालका बारेमा छलफल गरेर 
काम गने बिाउन  भयो । त्कयसै गरी 
काययिमकी प्रम ख अतितथ एवं मतहला 
बालबातलका काययलय काठमािौंकी मतहला 
अतिृि तनजयला च िालले श्रवि दृतष्टतवहीन 
व्यतक्िहरुको समस्याको बारेमा सबै तनकायहरु 
संवेदनतशल भएर काम गन य पने, साथै 
उनीहरुको लातग गतरने तवतभन्न काययहरुमा 
सक्दो सहयोग गने प्रतिवििा व्यक्ि गन य भयो 
। त्कयसै गरी बतहरा दृतष्टतवहीन अतभभावक 
समाज काठमाण्िौंका अध्यक्ष मदन महजयनले 
यस्िा बालबातलकाहरुको दैतनक 
तियाकलापहरु सञ्चालन गनयको लातग िातलम 
तदएको िर आतथयक अभावको कारि तवचमै 
छोड्न परेको ग नासो गन य भयो । सोही िममा 
उहाँले उक्ि िातलमलाई प नयिाजकी गनयको 
लातग फेरी असार ८ गिे देतख १५ गिे सम्म 

श्रविदृतष्टतवतहन अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरु 
र उनीहरुका अतभभावकहरुलाई िातलम 
तदएको बिाउन  भयो । सो िातलमका िममा 
बौतिक अपाङ्गिाका अतभभावक महासंघ 
नेपालका अध्यक्ष म कुरदहरी दाहालले 
अतिकारम खी अविारिा िथा अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको हक अतिकार सम्बरिी र 
रातष्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष 
तटका दाहालले लैङ्गीकिा सम्बरिी प्रतशक्षि 
तदन  भएको तथयो भन े बतहरा दृतष्टतवहीन 
अतभभावक समाज काठमाण्िौंकी प्रतशक्षक 
लक्ष्मी ब िाथोकीले श्रवि दृतष्टतवहीन 
व्यतक्िहरु र उनीहरुका अतभभावकहरुलाई 
उनीहरुका दैतनक तियाकपाल सञ्चालन 
गनयको लातग िातलम तदन  भएको तथयो । सो 
िातलममा तवतभन्न तजल्लाका श्रवि दृतष्टतवहीन 
व्यतक्िहरु र उनीहरुका अतभभावक सतहि २० 
जनाको सहभातगिा रहेको तथयो ।  

श्रविदृतष्टतवतहन अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरू र उनीहरूका अतभभावकहरूलाई दैतनक जीवन यापन सम्बरिी प नयिाजकी 
िातलममा सहभागीहरू ।   ितस्वर : शतमयला तवश्वकमा  

समाचार सिसिि 
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जदगो जवकासका लक्ष्यहरू जवर्यक अनुजशक्षर् कायाक्रम 

 ९ असार २०७३, गणेश सुिेदी, काठमाडौं 

रातष्रय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको रातष्रय काययिम 
तस.आर.तप.ति. सतमतिको आयोजना िथा 
माईराइटको सहयोगमा तदगो तवकासका 
लक्ष्यहरु तवर्यक अन तशक्षि काययिम 
काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । सो काययिममा 
नेपाली कांग्रेसका सभासद रामहरी खतिविाले 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका सवालहरुलाई 
समावेश गने खालको कानून बनाउन आवश्यक 
भएको बिाउन  भयो । त्कयसै गरी उहाँले यो 
अपाङ्गिा के्षत्रलाइ कसरी अगाति बिाउन 
सतकरछ भतन ध्यान केतरिि गरेर कानून 
बनाउन आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरामा जोि 
तदन  भयो । सो काययिममा ने.क.पा.एमालेकी 

सभासद रत्कन ग रुङ्ग मि ले संतविानमा 
समावेश भएका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका 
व्यवस्थाहरुलाई जति सक्दो तछटो काययरवयन 
गन य पने बिाउदै भखयरै आएको तशक्षा ऐनमा 
पतन अपाङ्गिाका सवाल समावेश भएको 
बिाउन  भयो । त्कयसै गरी उहाँले अपाङ्गिा 
सम्वरिी तविेयक पातरि गनयका लातग आफ्नो 
िफय बाट र मतहला बालबातलका जेष्ठ नागरीक 
िथा समाज कल्याि सतमतिको पतन सदस्य 

भएको हैतसयिले पतन यो तविेयकलाई तछटो 
भरदा तछटो पातरि गराउनको लातग सक्दो 
पहल गने बिउन  भयो । उक्ि काययिममा 
तदगो तवकासका लक्ष्यहरु र अपाङ्गिाको 
सरदभयमा तमनराज पतरथ र तदगो तवकासका 
लक्ष्हरु के के ह न भन्ने तवर्यमा दयाशागर 
श्रेष्ठले प्रस्ि िीकरि गन य भएको तथयो ।  

काठमािौंमा गतरएको तदगो तवकासका लक्ष्यहरू तवर्यक अन तशक्षि काययिमको एक झलक ।  
ितस्वर : गिशे स वदेी 

समाचार सिसिि 
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अजटिम भएका व्यजिहरूका अजभभावकहरूको लाजग  

२ जदने सेजमनार र्था कायाशाला गोष्ठी 

१२ असार २०७३ शर्मिला विश्िकमाि, काठमाडौं 

अतटजम केयर नेपाल समाजको आयोजना िथा 

माइ राइटको सहयोगमा अतटजम भएका 

व्यतक्िहरूका लातग उनीहरूका दैतनक काययहरू 

कसरी सम्पन्न गने भतन अतभभावकहरूको लातग 

२ तदने सेतमनार िथा काययशाला गोष्ठी 

काठमािौंमा सम्पन्न भयो । सो काययशाला 

गोष्ठीमा अतटजम केयर नेपाल समाजकी 

अध्यक्ष स तनिा मलेकु अमात्कयले अतटजमको 

बारेमा जानकारी तदुँदै काययपत्र प्रस्ि ि गन य भयो 

। सोही िममा उहाँले अतटजम भनेको के हो ?, 

यो ३ प्रकारका ह रछ, उनीहरूको समस्याहरू 

के के ह रछन् भन्ने बारेमा प्रस्ट पान य भयो । त्कयसै 

गरी अतटजम केयर नेपाल समाजकी तवशेर् 

तशक्षक िथा अतभभावक तसजन शाक्यले 

सञ्चारमा अतटजम भएका व्यतक्िहरूलाई 

कस्िो समस्या ह रछ भन्ने तवर्यमा काययपत्र 

प्रस्ि ि गन य भयो । यसै िममा उहाँले सञ्चार 

तसकाउने िममा अतटजम भएका 

बालबातलकाहरूको रुतचहरूको बारेमा थाहा 

पाउन  पने,  उनीहरूलाई कसरी सञ्चार गनय 

सतकरछ भन्ने तवर्यमा जानकारी तदन  भएको 

अतटजम केयर नेपाल समाजल ेकाठमािौंमा आयोजना गरेको अतटजम भएका व्यतक्िहरूका अतभभावकहरूको लातग  

२ तदन ेसेतमनार िथा काययशाला गोष्ठीका सहभागीहरू ।  ितस्वर : शतमयला तवश्वकमा  

समाचार सिसिि 
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तथयो । त्कयसै गरी अतभभावक एतलना ि लािरले 

अतटजम भएका बालबातलकाहरूलाई शौचालयमा 

ह ने समस्या समािानको लातग गतरन े

तियाकलापहरूको बारेमा जानकारी तदन  भएको 

तथयो भने अका अतभभावक ृपा श्रेष्ठले अतटजम 

भएका बालबातलकाहरूको आनी बानी, सामातजक 

समस्याको बारेमा प्रस्ट पान य भयो ।  त्कयसै गरी सो 

द ई तदने सेतमनार िथा काययशाला गोष्ठीमा 

अष्रेतलयाबाट आउन  भएका मेतरना, समानिा 

लगायिले अतटजम भएका बालबातलकाहरूलाई 

कसरी शौचालय प्रयोग गने, उनीहरूलाई तवतभन्न 

तचरहहरू प्रयोग गरेर दैतनक काययहरू तसकाउन  

पने, यसको लातग तवतभन्न तचत्रहरू प्रयोग गन य पने, 

जीवन उपयोगी सीपहरूको बारेमा, उनीहरूको 

यौन तवकासको बारेमा काययपत्र प्रस्ि ि गरेका तथए 

। उक्ि द ई तदने सेतमनार िथा काययशाला गोष्ठीमा 

तवश्व अतटजम तदवसको अवसरमा उत्कृष्ट फोटो 

तखच्ने व्यतक्ि सनी श्रेष्ठलाई अतटजम केयर नेपाल 

समाजकी अध्यक्ष स तनिा मलेकु अमात्कयले नगद रु 

१० हजार सतहि सम्मान पत्र प्रदान गन य भएको 

तथयो । सो काययिममा सहभागी अतभभावकहरुले 

अतटजम भएका बालबातलकाहरूको व्यवहातरक 

काययहरू सम्पन्न गनयको लातग समय समयमा 

िातलम तदन  पने, यस्िा काययिमहरू तवतभन्न 

तजल्लाहरूमा लैजान  पने र यसको लातग 

सरोकारवाला तनकायहरूले सहयोग गन य पने 

बिाएका तथए । उक्ि काययिममा तवतभन्न 

तजल्लाबाट अतटजम भएका अतभभावकहरूको 

सहभातगिा रहेको तथयो ।  

बौजिक अपाङ्गर्ा संघ नेपालमा  

नयााँ काया सजमजर् चयन 

१२ असार २०७३, ककशोर ररजाल, काठमाडौं  

 बौतिक अपाङ्गिा संघ नेपालको 
िेस्रो बातर्यक सािारि सभा िथा अतिवेशन 
काठमाण्िौंमा सम्पन्न भयो । बौतिक 
अपाङ्गिाका अतभभावक महासंघ नेपालको 
सहयोगमा सम्पन्न उक्ि सािारि सभा िथा 
अतिवेशनले शशीबाब  पौिेलको अध्यक्षिामा ७ 
सदस्यीय नयाँ काययसतमति चयन गरेको छ । 
जसमा उपाध्यक्षमा सरिोर् तज.सी., 
महासतचवमा तशव श्रेष्ठ, सतचवमा ममिा 
पौिेल, कोर्ाध्यक्षमा आय ष्मा मारिर चयन 
ह न  भएको छ भने सदस्यहरुमा तरम बहाद र 
ग रुङ्ग, स तदप पौिेल चयन ह न  भएको छ । 
बौतिक अपाङ्गिा संघ नेपालको िेस्रो 
बातर्यक सािारि सभा िथा अतिवेशन 
काययिममा मतहला बालबातलका जेष्ठ 
नागतरक िथा समाज कल्याि सतमतिकी 
सभापति रञ्ज  कुमारी झा प्रम ख अतितथ 
रहन  भएको तथयो भने रातष्रय अपाङ्ग 
महासंघ नेपालका महासतचव, बौतिक 
अपाङ्गिाका अतभभावक महासंघ नेपालका 
अध्यक्ष, महासतचव, सतचव, काययिम 
व्यवस्थापक,१५ तजल्लाका स्व–
वकालिकिाहरु, अपाङ्गिाको के्षत्रमा काम 
गने तवतभन्न संघ संस्थाका प्रतितनतिहरु र 
अतभभावकहरु सतहि ४५ जनाको सहभातगिा 
रहेको तथयो । 

समाचार सिसिि 
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अपाङ्गर्ा मैिी संरचनाका जनमाार्का लाजग 

ज्ञापन पि बुझाइयो  

१२ असार २०७३ सुरेशराज भण्डारी, भक्तपुर  

समानिाका लातग आवाज नामक संस्थाको 
आयोजना िथा मतहला बालबातलका िथा 
समाज कल्याि मरत्रालय र आई. एल. सेरटर 
काठमािौंको सहयोगमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको लातग अवरोि म क्ि वािावरि 
तनमाि सम्बरिी अतभयान काययिम भक्िप रमा 
सम्पन्न भयो । सो अतभयानमा भक्िप र 
तजल्लाका तशक्षा कायालय, अस्पिाल, तजल्ला 
प्रशासन कायालय, तजल्ला तवकास सतमति, 
मतहला िथा बालबातलका कायालय, यािायाि 
कायालयमा अपाङ्गिा मैत्री संरचना तनमाि 
गने भतन ज्ञापन पत्र ब झाइएको तथयो । उक्ि 
काययिममा ५० जनाको सहभातगिा रहेको र 
त्कयहाँका सम्बतरिि तनकायहरूले अपाङ्गिा 
मैत्री संरचना तनमाि गने बिाउन  भएको 
समानिाका लातग आवाजका तनवयिमान अध्यक्ष 
स रेशराज भण्िारीले पठाउन  भएको 
समाचारमा उल्लेख गतरएको छ । 

बजहरा व्यजिहरूका लाजग होटेल  

र्ाजलम सम्पन्न 

व्यतक्िहरूका लातग १० तदने होटेल िातलम 
एक काययिमका बीच सम्पन्न भएको छ ।  

उक्ि काययिममा बोल्दै काययिमका प्रम ख 
अतितथ नव जनतवकास सहकारी संस्थाका 
अध्यक्ष तिल बहाद र ग रुङ्गले िातलम सम्पन्न 
गरेका बतहरा अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूले 
तवतभन्न होटेलमा कायय गन य पने बिाउन भयो । 
तरसेिका अध्यक्ष मदन पौिेलले यस्िा तवतभन्न 
िातलम पश्चाि् अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको गतरबी रय तनकरि भई आतथयक 
सशतक्िकरिका लातग टेवा प ग्ने उल्लेख गन य 
ह ुँदै होटेल िातलम तलइसकेपतछ होटेल 
व्यवसाय सञ्चालन गदै आफ्नो सीपलाई त्कयसै 
खेर फाल्न नह ने बिाउन  भयो । मतहला िथा 
बालबातलका कायालय िनह ुँका प्रतितनति मि  
शमाले िातलम पश्चाि् बतहरा व्यतक्िहरू पतन 
आतथयक रूपमा सक्षम ह ने तवश्वास तलदै 
तसकेको सीपलाई तनररिरिा तदुँदै जान  पन े
बिाउन  भयो । काययिममा तरसेिका 
महासतचव दामोदर रेग्मी, रातष्रय एकीृि 
तवकास संघका भतव थापा, होटेल िातलम 
केरिका प्रम ख ग प्ि बहाद र थापा लगायिल े
िातलम पश्चाि् िातलम तलएका बतहरा 
व्यतक्िहरूले कुनै न कुन ै होटेलमा काम 
गन यपने बिाउन  भयो । िातलम िनह ुँ 
तजल्लामा बसोबास गने १० जना बतहरा 
व्यतक्िहरूलाई प्रदान गतरएको तथयो ।  

असार १४, २०७३ संगगता पौडले, कास्की  

िनह ुँ बतहरा संघको आयोजना िथा तजल्ला 
तवकास सतमति िनह ुँ र तरसेिको संय क्ि 
सहयोगमा बतहरा अपाङ्घिा भएका 

समाचार सिसिि 
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कम््युटर र व्युजटजसयन र्ाजलम सम्पन्न 

१८ असार २०७३, मदन पौडले, तनहुुँ  

अपाङ्गिा मतहला सशतक्िकरि समाज 
िनह ुँको आयोजना िथा तजल्ला तवकास 
सतमति िनह ुँको सहयोगमा अपाङ्गिा भएका 
मतहलाहरूको लातग एिभारस व्य तटतसयन 
िातलम र कम्प्य टर िातलमको समापन 
काययिम सम्पन्न भएको छ । उक्ि 
काययिमको प्रम ख अतितथ नेपाल अपाङ्ग 
मानव अतिकार केरिका उपाध्यक्ष प्रकाश 
परथले अपाङ्गिा भएका मतहलाहरूको 
आतथयक तवकासका लातग आयआजयनम लक 
काययिम सञ्चालन गन यपने बिाउन भयो । 
सोही काययिममा बोल्दै हेमा व्य तट पालयरका 
सञ्चालक शकुरिला आलेले अपाङ्गिा 
भएका मतहलाहरूले व्य तट तसएन िातलम 
तलएर आतथयक तवकासमा सतजलै लाग्न सक्न े
बिाउन  भयो । तरसेिका अध्यक्ष मदन 
पौिेलले अपाङ्गिा भएका मतहलाहरूका 
लातग सञ्चातलि गतरएका यस्िा िातलमल े
स्वरोजगार सृजना भई आतथयक अवस्थामा 
स िार ह न सहज ह ने बिाउन  भयो । स्थानीय 
तस.तव.आर नेटवकय  िनह ुँका संयोजक तवष्ि  
प्रसाद गौिमले अपाङ्गिा भएका 
बालबातलकाहरूका अतभभावकहरूलाई पतन  
आतथयक सशतक्िकरिका यस्िा तवतभन्न 
िातलम सञ्चालन गदै लैजान पने बिाउन  
भयो। काययिमको सञ्चालन अपाङ्गिा 
मतहला सशतक्िकरि समाजका कोर्ाध्यक्ष 
मञ्ज  आचाययले गन य भएको तथयो । 

दाङमा अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरूका  

लाजग १ मजहने र्ाजलम सम्पन्न 

२३ असार २०७३ भूमा चौधरी, दाङ 

नेपाल अपाङ्ग संघ खगेरि नवजीवन केरि दाङ 
शाखाको आयोजनामा मतहला बालबातलका िथा 
समाज कल्याि मरत्रालयको आतथयक सहयोग िथा 
नेपाल अपाङ्ग संघ खगेरि नवजीवन केरि 

केतरिय कायालय जोरपाटीको समरवयमा तमति 
२०७३ जेठ १९ गिे देतख २०७३ असार १९ गिे 
सम्म अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका लातग 
सञ्चालति १ मतहने मैनबति, तनतम्कन, दालमोठ 
िथम भ तजया िातलम सम्पन्न भएको छ । िातलममा 
मैन बति बनाउने िफय  ७ जना मतहला र ३ जना 
प रुर् गरी १० जना अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको सहभातगिा रहेको तथयो भने 
तनतम्कन, दालमोठ िथा भ तजया िातलममा १५ 
जना मतहला र १० जना प रुर् गरी जम्मा २५ 
जना अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको सहभातगिा 
रहेको तथयो  िातलममा सबै सहभातगहरुलाई 
आवातसय स तविा सतहि िातलम उपलब्ि 
गराइएको तथयो ।  

दाङ् तजल्लामा सम्पन्न भएको आय आजयन सम्बरिी िातलमका 
सहभागीहरू । ितस्वर:  भूमा चौिरी  

समाचार सिसिि 
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कक्षाकोिा व्यवस्थापन सम्बन्िी छलफल सम्पन्न 

 

बौतिक अपाङ्गिाका अतभभावक महासंघ 
नेपालको आयोजनामा बौतिक अपाङ्गिा 
भएका बालबातलकहरुको कक्षा कोठा 
व्यवस्थापन सम्बरिी काययशाला गोतष्ठ 
काठमाण्िौंमा गतरयो । सो काययिममा 

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष म कुरदहरी दाहालले 
उक्ि काययशाला गोतष्ठ गन यको उदेश्यमाथी 
प्रकाश पान य ह दै  अरिरातष्रय स्िरमा बौतिक  

२४ असार २०७३, शर्मिला विश्िकमाि, काठमाडौं 

अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको लातग समावेशी 
तशक्षा सम्बतरि भएका व्यवस्थाहरुको बारेमा 
जानकारी गराउन  भएको तथयो । यसै िममा 
उहाँले बौतिक अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको 
तशक्षा िथा अरय तियाकलाप सञ्चालन गनय 

कक्षा कोठाको व्यस्थापन गनयको लातग 
सरोकारवाला तनकायहरुलाई पतन जानकारी 
गराएर काम गन य पने कुरामा जोि तदन  भयो । 

बौतिक अपाङ्गिाका अतभभावक महासघं नेपालल ेआयोजना गरकेो बौतिक अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरूको कक्षा 
कोठा व्यवस्थापन सम्बरिी काययशाला गोष्ठीको एक झलक । ितस्वर :  शतमयला तवश्वकमा  

समाचार सिसिि 
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त्कयसै गरी िाउन तसण्रोम समाज नेपालकी 
अध्यक्ष तशला थापाले आफुले बौतिक िथा 
िाउन तसण्रोम अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका 
लातग सञ्चालन गतरएको तदवा सेवामा 
उनीहरुलाई तशक्षा प्रदान गरेको अन भव बिाउन  
भयो । यसै िममा उहाँले बौतिक अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको लातग कक्षा कोठा 
सञ्चालन गनयको लातग अपाङ्गिाको प्रृति 
अन सार बालबातलकालाई छ ट्टाछ ट्टै कक्षाको 
व्यवस्था गरेर, दक्ष जनशतक्ि उत्कपादन गने 
कुरामा जोि तदन  भयो । 

 त्कयसै गरी अतटजम केयर नेपालकी सतचव 
तनलम गौिमले यस्िा बालबातलकाहरुको लातग 
तशक्षा प्रदान गने िममा उनीहरुलाई तसकाउन 
खोतजएको कुराको तचत्रको प्रयोग गनय तसकाएर 
पतन कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गनय सतकने 
बिाउन  भयो भने सोही संस्थाकी तवशेर् तशक्षक 
रुज  पोखरेलले यस्िा व्यतक्िहरुलाई  
उनीहरुको रुतच अन सार क्षमिा अन सार 
तसकाउन  पने बिाउन  भयो । सोही िममा 
आयोजक संस्थाकी सतचव एवं अतभभावक 
लक्ष्मी काफ्लेले काठमाण्िौंको तकतियप रमा तहड्न 
सक्ने बौतिक अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुलाई 
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्रोि कक्षामा 
पढ्न पठाउने र मतष्िस्क पक्षघाि भएका, 
तहड्ि ल गनयमा कतठनाई भएका अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुलाई अतभभावकहरुिारा 

सञ्चालन गतरएको तदवा सेवा केरद«बाट तशक्षा 
तदने गरेको बिाउन  भयो । त्कयसै गरी बौतिक 
अपाङ्ग कल्याि संस्थाकी अध्यक्ष एवं 
अतभभावक तमना ि ङ्गानाले बौतिक अपाङ्गिा 

भएका व्यतक्िहरुलाई तशक्षा तदने िममा कक्षामा 
गराईने तवतभन्न तनयतमि काययहरुमा सहभातग 
गराउन  पने कुरामा जोि तदन  भयो । उक्ि 
काययिमका अरय सहभातगहरुले बौतिक िथा 
तसकाई सम्बरिी अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुलाई तशक्षा तदने िममा कक्षा कोठाको 
व्यवस्थापन अरिगयि तवशेर् कुसीहरु, तचत्रहरु, 
गीि संगीिहरु,  िातलम प्राप्ि तशक्षक िथा 
सहयोगीहरु, अपाङ्गिा अन ूलको शौचालय, 
व्यतक्िगि तशक्षकको व्यवस्था गन य पने 
कुराहरुमा जोि तदन  भएको तथयो । 

   

    सामाजिक पररक्षर् कायाक्रम सम्पन्न 

 

२६ असार २०७३ संगगता पौडले, म्याग्दी 

अपाङ्ग संघ म्याग्दीको आयोजना र 

आइ.एन.एफ. नेपाल बाग्ल ङ्गको सहयोगमा 

आतथयक वर्य २०७२/७३ को सामातजक परीक्षि 

काययिम बेनीमा सम्पन्न भएको छ । उक्ि 

काययिममा अपाङ्ग संघ म्याग्दीका उपाध्यक्ष 

गिेश के.सी.ले स्वागि गन य भएको तथयो भने 

तजल्लामा अपाङ्गिा सम्बरिी भएका 

गतितवतिहरु र समस्याहरुको तवर्यमा छलफल 

गतरएको तथयो । सो काययिममा अपाङ्ग संघ 

म्याग्दीका प्रतितनति जगन्नाथ शमाले संघको 

सामातजक प्रतिवेदन सावयजतनक गन य भएको 

समाचार सिसिि 
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तथयो भने आइ.एन.एफ. तस.तव.आर.का 

अतिृि स यय बहाद र कुुँवरले संस्था माफय ि 

तजल्लामा भएका गतितवतिहरुको बारेमा 

सहजीकरि गन य भएको तथयो । सो 

काययिममा अपाङ्ग संघ म्याग्दीका अध्यक्ष 

गोपाल के.सी., तजल्ला तवकास सतमतिका 

सामातजक तवकास अतिृि हतरृष्ि 

आचायय, संघका उपाध्यक्ष गिेश स वेदी, 

सतचव स रेरि के.सी. तजल्ला तस्थि 

सरोकारवाला तनकायहरूका व्यतक्िहरुको 

सहभातगिा रहेको तथयो ।   

राजरिय अपाङ्ग महासंघ कास्कीको 

सािारर् सभा सम्पन्न 

३१ असार २०७३, संगीता पौडले, पोखरा  

रातष्रय अपाङ्ग महासंघ कास्कीको 

सािारि सभा पोखरामा सम्पन्न भएको छ । 

सो सािारि सभाको उद्घाटन काययिममा 

रातष्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालका वतरष्ठ 

उपाध्यक्ष देतव बहाद र पोखरेलले 

अपाङ्गिाको के्षत्रमा काम गने िममा सबै 

प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुका 

सवालहरुलाई सम्बोिन गन य पने बिाउदै 

रातष्रय अपाङ्ग महासंघ कास्कीका नव 

तनवातचि काययसतमको कायय सफलिाको 

श भकामना व्यक्ि गन य भयो । त्कयसै गरी रातष्रय 

अपाङ्ग महासंघ कास्कीका तनवियमान अध्यक्ष 

गंगा बहाद र खड्काले अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्िहरुको लातग गतरने काययहरुमा सिै 

आफ्नो िफय बाट सक्दो सहयोग गने बिाउन  

भयो । सो काययिममा रातष्रय अपाङ्ग महासंघ 

नेपालका पतश्चमाञ्चल के्षतत्रय अध्यक्ष कल्पना 

िकाल, तनवयिमान उपाध्यक्ष प श्पराज तरमाल, 

सतचव रामनारायि श्रेष्ठ लगायिले श भकामना 

मनिव्य व्यक्ि गन य भएको तथयो ।  

रातष्रय अपाङ्ग महासंघ कास्कीमा सम्पन्न 

सािारि सभाबाट हेम बहाद र ग रुङ्गको 

अध्यक्षिामा नयाँ कायय सतमति चयन भएको छ 

। जसमा उपाध्यक्ष ज तलमाया श्रेष्ठ, सतचव िेज 

प्रसाद भण्िारी, सह सतचव स यय प्रसाद 

भट्टराई, कोर्ाध्यक्ष स ययमोहन बराल चयन ह न  

भएको छ भन े सदस्यहरुमा स यय बहाद र 

रानाभाट यात्री, अमृि बराल र द गा तिमतल्सना 

चयन ह न  भएको छ भने एक जना मनोतनि 

गनय बाँकी रहेको प ष्पराज तरमालले जानकारी 

भएको पोखराबाट हाम्रा साथी संगीिा पौिेलले 

पठाएको समचारमा जनाईको छ । 

समाचार सिसिि 
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अजिकारमुर्खी ऐन २०७२ को जविेयकमा सांसदहरूको भूजमका जवर्यमा छलफल  

रातष्रय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना 
िथा माइराइटको सहयोगमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको अतिकार सम्बरिी ऐन २०७२ को 
तविेयकमा सांसदहरूको भूतमका सम्बरिी एक 
छलफल काययिम काठमाण्िौंमा सम्पन्न गतरयो । 
सो छलफलमा रातष्रय अपाङ्ग महासंघ 
नेपालका अध्यक्ष स दशयन स वेदीले अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको अतिकार सम्बरिी ऐन 
२०७२ को बारेमा काययपत्र प्रस्ि ि गन य भएको 

तथयो । त्कयसै गरी नेपाल नेत्रतहन संघका 
तनदेशक नरबहाद र तलम्ब ले अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरुको अतिकार सम्बरिी ऐन २०७२ लाई 
काययरवयन गनयको लातग सांसदहरुले पहल गन य 
पने र काययरवयनको लातग अपाङ्गिा सम्बरिी 
काम गने तवतभन्न संघ संस्थाहरुले सहयोग गने 
बिाउन  भयो । त्कयसै गरी ने.क.पा. एमालेकी 
सांसद रत्कन ग रुङ्गले आफु सिै अपाङ्गिा 
भएका व्यतक्िहरुको हक अतिकार स तनतश्चि 

३१ असार २०७३ शर्मिला विश्िकमाि, काठमाडौं  

रातष्रय अपाङ्ग महासघं नपेालल ेआयोजना गरकेो अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरुको अतिकार सम्बरिी ऐन २०७२ को तवियेकमा 
सांसदहरूको भतूमका सम्बरिी एक छलफल काययिममा बोल्द ैरातष्रय अपाङ्ग महासघं नपेालका अध्यक्ष स दशयन स वदेी ।  

ितस्वर :  शतमयला तवश्वकमा   

समाचार सिसिि 
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गनयको लातग सिैँ साथ रहेको र आगामी 
तदनमा पतन अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूका 
सवालहरूलाई सम्बतरिि तनकाय सम्म 
प याउन र अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
अतिकार सम्बरिी ऐन २०७२ लाई कायारवयन 
गनय आफ्नो िफय बाट सक्दो सहयोग गने 
बिाउन  भयो ।  

त्कयसै गरी उक्ि काययिममा पूवय स्वास््य राज्य 
मरत्री एवं सांसद िा. वंशीिर तमश्रले 
अपाङ्गिाको के्षत्रमा काम गने तवतभन्न संघ 
संस्थाका प्रतितनतिहरूको सल्लाह स झाव 
अन सार अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको 
अतिकार सम्बरिी ऐन २०७२ लाई कायारवयन 
गने कुरामा जोि तदन  भयो । सो काययिमकी 
प्रम ख अतितथ मतहला बालबातलका जेष्ठ 
नागतरक िथा समाज कल्याि सतमतिकी 
सभापति रञ्ज  कुमारी झाले अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूका हक अतिकार स तनतश्चि गनयका 
लातग तवतभन्न ऐन कान नहरू बनाउन  पने र 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूको अतिकार 
सम्बरिी ऐन २०७२ लाई कायारवयन गनयको 
लातग हामी सक्दो पहल गने प्रतिबििा 
जनाउन  भयो ।   

अपाङ्गर्ा भएका व्यजिहरूलाई  

व्यवसाय सामग्री सहयोग 

१ साउन २०७३ रामशंकर यादब , दाङ 

अपाङ्ग मानव अतिकार एवं सरोकार मञ्च 
नेपाल दाङले य के. एिको आतथयक सहयोगमा 

सािे द ई वर्यको अवतिमा कतरब ३०० 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई 
जीतवकोपाजयनका लातग आतथयक सहयोग गरेको 
एक छलफल बीच जानकारी गराइएको छ । 
पतश्चम नेपालमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको गतरबी तनवारि काययिम अरिगयि 
तकराना पसल, बाख्रा पालन, बंग र पालन, 
तसलाई कटाइ, माछापालन, िरकारी पसल 
लगायिका काययका लातग सहयोग गरेको हो । 
पतश्चम नेपालमा अपाङ्गिा भएका 
व्यतक्िहरूको गतरबी तनवारि काययिम अरिगयि 
सन् २०१४ देतख २०१६ ज न सम्म २८९ जना 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई व्यवसाय 
संचालन गनयका लातग सन् २०१५ देतख रु 
९००० का दरले प्रति व्यवसाय सामग्री प्रदान 
गरेको हो ।  

दाङ तजल्लामा भएका तवतभन्न प्रकारका 
अपाङ्गिा भएका व्यतक्िहरूलाई व्यवसाय 
सञ्चालन गनयको लातग पतरयोजना माफय ि 
सहयोग गरेको अपाङ्ग मानव अतिकार एवं 
सरोकार मञ्च नेपाल दाङले बिाएको छ । यो 
पतरयोजना माफय ि बाख्रा पालनको लातग १५५ 
जना, तकराना पसलको लातग ४८ जना, बंग र 
पालनको लातग १८ जना, तसलाई कटाइको 
लातग २७ जनालाई व्यवसाय सामग्री प्रदान 
गतरएको छ । अरय पालयर, चाट पसल, मैनबति, 
माछापालन, िरकारी पसल , ज िा तसलाउन े
सामग्री, फतनयचर, फोटो स्ट तियो जस्िा 
व्यवसाय संचालनको लातग सहयोग गरेको 
बिाइएको छ । 

समाचार सिसिि 


