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पाठक पत्र

राज्यले उपलब्ि गराएका सेवा सतु विाको बारेमा
पतन जानकारी प्रस्तुत गररयोस्
आििणीय सम्पािक ज्यू, नमस्काि । म अपाङ्ग आवाज
पत्रिकाको त्रनयत्रमत पाठक तथा शुभत्रचन्तक पत्रन
भएकाले सके सम्म यो पत्रिका पढ्न छु टाउुँ दिन । यो
पत्रिकामा समावेश गरिएका सबै सामाग्रीहरू ज्यािै
उपयोगी िहेका छन् । यो हामी सबै अपाङ्गता भएका
व्यत्रिहरूको आवाज समावेश गरिने यस पत्रिकामा
अबका दिनमा अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूका लात्रग
िाज्यले

प्रिान

गिे का

सेवा

सुत्रवधाका

बािे मा

जानकािीहरू प्रस्तुत गनुष हनका लात्रग अनुिोध गिषछु ।
ति के ही समय यता यस अपाङ्ग आवाज मात्रसक
पत्रिका समयमा नै उपलब्ध हन सके को छैन । अबका
दिनमा यो पत्रिकालाई जत्रत सक्िो त्रछटो हामीहरूलाई

उपलब्ध गिाइदिनु हनका लात्रग अनुिोध गिषछु । साथै

पत्रिकामा समावेश गरिएका सामाग्रीहरु त सबै
जानकािी मुलक नै िहेका छन्

ति पत्रन अपाङ्गता

भएि पत्रन त्रवत्रभन्न समस्या तथा चुनौतीका बाबजुत
सफलता प्राप्त गिे का अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरुको
जीन संघर्षहरु पत्रन यस पत्रिकामा समावेश गने हो भने

समाजमा अझै अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरु प्रत्रतको
सोचमा परिवषतन आउने त्रथयो जस्तो लाग्छ । त्यसैले
अबका दिनमा यस त्रवर्यमा पत्रन त्रवचाि गरियोस् भन्न
चाहन्छु । साथै आगामी दिनहरुमा यो पत्रिकाले
त्रनिन्तिता पाइ िहोस् ि िेशका सबै स्थानहरुमा यस
पत्रिका पुगोस् भन्िै यस पत्रिकाको सफलताको
शुभकामना पत्रन व्यि गिषछु ।

माया काकी, इलाम

अपाङ्गता भएका मतहलाहरुका सवालहरु
समावेश गररयोस्

अबका दिनमा िेश भिी िहेका सबै प्रकािका अपाङ्गता

अपाङ्ग आवाज परिवािमा मेिो तफष बाट नमस्काि

भएका व्यत्रिहरूका सवालहरूलाई यस पत्रिकाले

तथा अत्रभवािन । अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिका

समावेश गनष सकोस् भन्ने शुभकामना पत्रन दिन चाहन्छु ।

हामी सबै अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूको मन मुटुमा

के ही समय यता यस अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकामा

बस्न सफल भएको छ । यस पत्रिकामा अत्रहले सम्म

अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूका सफलता तथा संघर्षका

समावेश गिो सामाग्रीहरू त सबै लाभिायक नै छन् ।

सामाग्रीहरू समावेश भएको पाइएको छैन यो त्रवर्यमा

ति पत्रन पत्रछल्लो समयमा यस पत्रिकामा अपाङ्गता

पत्रन अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकाको परिवािको
ध्यान के त्रन्ित होस् भन्न चाहन्छु ।

सत्रमि गौतम, कास्की

अपाङ्ग आवाज पतिका सबै ठाउँमा पगु ोस्
अपाङ्ग आवाज परिवािमा मेिो नमस्काि ।

म यो

अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकाको त्रनयत्रमत पाठक हुँ ।
मलाई यो पत्रिका त्रनकै नै मन पिषछ । यस अपाङ्ग
आवाज मात्रसक पत्रिकाले समाजमा अपाङ्गता भएका
व्यत्रिहरू प्रत्रतको नकािात्मक सोचमा सकािात्मक
परिवतषन ल्याउन ठू लो सहयोग गिे को छ । यो पत्रिका
अपाङ्गता माि नभएि साङ्ग व्यत्रिहरू तथा त्रवत्रभन्न

सिकािी त्रनकायहरूमा पत्रन पुर्याउन जरुिी छ । यो

भएका बालबात्रलकाहरू, उनीहरूका त्रचि तथा
प्रत्रतभाहरूले स्थान पाएको िेख ुँिन
ै । त्यसै गिी
अपाङ्गता

भएका

मत्रहलाहरूका

त्रवत्रभन्न

सवालहरूलाई पत्रन यस पत्रिकामा समावेश गनष
पाएमा अझ यस पत्रिका समावेशी हने त्रथयो जस्तो
लाग्छ । त्रमल्छ भने अबका दिनमा यस अपाङ्ग
आवाज मात्रसक पत्रिकामा सबै प्रकािका अपाङ्गता
भएका मत्रहलाहरूका सवालहरूलाई समावेश गिी
दिनु हनका लात्रग अनुिोध गिषछु । यसका साथै यस
पत्रिकामा नेपाल सिकािले ल्याएको अपाङ्गता
भएका व्यत्रिहरूको अत्रधकाि सम्बन्धी ऐन २०७४
मा समावेश गिेका व्यवस्थाहरूको त्रवर्यमा पत्रन
जानकािी दिनु भएमा अझ िाम्रो हने त्रथयो । यस
पत्रिकाको सफलताको शुभकामना व्यि गिषछु ।
शर्मषला मगि, तनहुँ

शुभकामना सन्देश

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

iii

शुभकामना सन्देश
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सम्पादकीय

अन्तराातरिय मानव अतिकार तदवस र अपाङ्गता भएका
व्यतिहरूको मानव अतिकार
“दिगो दिकासको आधार, सबैका लादग मानि
अदधकार” भन्ने रादरिय नाराका साथ यही दिसेम्बर
१० ताररख अथाात् मदं सर २४ गतेका दिन दिदभन्न
कायाक्रमहरूको आयोजना गरी ७१ औ ं अन्तराादरिय
मानि अदधकार दििस मनाइयो । िेशभरर नै मनाइएको
७१ औ ं अन्तराादरिय मानि अदधकार दििसका
दिदभन्न कायाक्रमहरूमा दिदभन्न समिु ाय, िगाका साथै
दिदभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरूको
पदन सहभागीता रहेको दथयो । यसरी हामीले
अन्तराादरिय रूपमा नै मानि अदधकार दििस मनाइ
रहँिा अदधकांश अपाङ्गता भएका व्यदिहरूले अझै
पदन दिदभन्न अिरोधको कारण मानि अदधकारको
अनुभदू त गना नपाएको अिस्था छ । यस दिषयमा
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने दिदभन्न सघं संस्थाहरू
र मानि अदधकारकमीहरूले के ही कामको सरुु िात
गरे को भए पदन अदधकाश
ं अपाङ्गता भएका
व्यदिहरूले पूणा रूपमा मानि अदधकारको प्रत्याभदू त
गना पाएको पाइँिनै ।
रादरिय मानि अदधकार आयोग लगायतका
मानि अदधकारको क्षेत्रमा काम गने १७१ िटा
संस्थाहरूको आयोजनामा काठमाण्िौंमा दिदभन्न
कायाक्रमहरूको आयोजना गररएको दथयो । जसमा
दिदभन्न िगा तथा समिु ायहरूले सबै नागररकहरूको
हक दहत र अदधकार सदु नदित गराउनु पने, मानि भएर
बाँच्न पाउनु पने, समाजमा रहेका सबै िगा तथा
समिु ायहरूका सिालहरूलाई समािेश गनाु पने
मागहरू प्रस्ततु गरेका दथए । दिगतको तल
ु नामा यो

पदछल्लो समयमा अपाङ्गता भएका व्यदिहरू प्रदत
के ही सकारात्मक पररितान आएको पाइएता पदन सबै
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरूका सिालहरू
समािेश हुन सके का छै नन् । दकनकी सबै
दनकायहरूमा अपाङ्गता अनुकूलको िातािरण
दनमााण हुन सके को छै न भने अझै पदन अपाङ्गता
भएका व्यदिहरूलाई कमजोरीको रूपमा हेने
दृदिकोणमा पूणा रूपमा सकारात्मक पररितान आउन
सके को पाइँिनै । मानि अदधकारको कुरा गरररहँिा
अन्य नागररकहरूको तल
ु नामा अझै पदन सबै प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यदिहरूले पणू ा रूपमा मानि
अदधकारको उपयोग गना पाएको पाइँिनै ।
मानि अदधकार सदु नदितताका लादग के ही
कामहरू भए पदन पणू ा तथा अदत असि अपाङ्गता
भएका व्यदिहरूले मानि अदधकारको प्रत्याभतू गना
नपाएको अिस्था छ । अपाङ्गता भएका व्यदिहरूको
मानि अदधकार सदु नदित गनाका लादग बनेका नीदत
दनयमहरूलाई पूणा रूपमा कायाान्ियन हुन नसक्िा पदन
मानि अदधकरको अनभु दू त गना नपाएको अिस्था छ ।
त्यसैले अबका दिनमा यो अन्तराादरिय मानि
अदधकार दििस दििसमा मात्र सीदमत नरहेर यसले
अन्य नागररकहरू जस्तै अपाङ्गता भएका
व्यदिहरूका सिालहरूलाई पदन पूणा रूपमा समािेश
गने गरी दिदभन्न कायाक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यदिहरूका सिालहरू समािेश गरी यस दििसलाई
साथाकता बनाउन आिश्यक िेदखन्छ ।

२८ औ ंअन्तरािर्ष्िय र्दवस

हरे क िषाको दिसेम्बर ३ ताररकमा दिश्व भरी नै
दिदभन्न कायाक्रमहरुको आयोजना गरे र
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको अन्तराादरिय
दििस मनाउने गररन्छ । यस िषा दिसेम्बर ३
ताररकका दिन अथाात यही मंदसर १७ गते
रादरिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र मदहला
बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको
सहकायामा िेश भरी नै दिदभन्न कायाक्रमहरुको

६६

आयोजना गरे र अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
२८ औ ं अन्तराादरिय दििस सम्पन्न गररयो ।
हरे क िषा दिश्व भरीका अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुका सिालहरु सहज रुपमा संिोधन
होस् भनेर नारा तय गने गिाछ र त्यी नारालाई
साथाकता दिनको लादग अपाङ्गताको क्षेत्रमा
काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी दनकायहरुले
कायाक्रमहरु तय गरी काम गने गिाछन् । त्यसैले
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अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय धिवस हामीले हरेक
वर्यको धडसेम्बर ३ ताधरकका धिन धवधभन्न काययक्रमहरुको आयोजना
गरेर धनकै हर्य उल्लासका साथ मनाउिै आएका छौं । धवगतका
वर्यहरुमा जस्तै यस पटक पधन यो धिवसका अवसरमा धवधभन्न
काययक्रमहरुको आयोजना गधरयो । धवधभन्न समयमा अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुका सवालमा धवधभन्न काययक्रमहरुको आयोजना
गधररहिा अन्द्य व्यधततहरुको तुलनमा अपाङ्गता भएका व्यधतत तथा अपाङ्गता भएका
मधहलाहरुलाई अथय पूर्य सहभागीता गराएको पाइिैन । हामीले हरेक वर्य अपाङ्गता भएका
व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय धिवस मनाउँिा अबका धिनमा यस धिवसका अवसरमा यस्ता

सवालहरुलाई धवशेर् प्राथधमकता धिनु पने आवश्यक िेधिन्द्छ । अधिकांश मधहलाहरुका
सवालहरु ओझेलमा परेको अवस्था छ । यस धिवसको अवसरमा अपाङ्गता भएका
मधहलाहरुका

स्वास््य

सेवा,

यौन

तथा

प्रजनन्

स्वास््य

सेवा,

रोजगार,

न्द्यायका

सवाहलरुलाई बढी प्राथाधमकता धिनु पने जरुरी िेधिन्द्छ । यसो हुन सकेमा मात्र हरेक
वर्यको धडसेम्बर ३ ताधरकका धिन मनाइने अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय
धिवसको साथयकता हुन्द्छ । धिगो धवकास लक्ष्यमा अपाङ्गता भएका मधहलाहरुका
सवालहरुलाई समावेश गनय जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय

धिवसले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई पूर्य रुपमा समावेश
गनय सकोस् । अबका धिनमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका साथै अपाङ्गता
भएका मधहलाहरुका लाधग पधन धवधभन्न काययक्रमहरु सञ्चालन होस् । यस वर्यको अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुको २८ औ अन्द्तराधरिय धिवसका अवसरमा िेश धविेशमा रहनु भएका सम्पूर्य
अपाङ्गता

भएका

व्यधतत,

अपाङ्गता

भएका

मधहलाहरुको

हरेक

काययक्रमहरुमा

सधक्रय

सहभागीता हुन सकोस् भन्ने शुभकामना धिन चाहन्द्छु ।

यस िषा पदन दिसेबर ३ ताररकमा अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुको अन्तराादरिय दििसका

अिसरमा संयि
ु रारिसंघले " Promoting
the Participation of Persons with dis-
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abilities and their leadership : Taking
action on the 2030 Development" भन्ने
नारा तय गरे को दथयो भने नेपालमा मदहला
बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय

तथा रादरिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र
अपाङ्गतको क्षेत्रमा काम गने दिदभन्न संघ
संस्थाहरुको छलफल तथा सल्लाह सझु ाब
अनसु ार नेपालको रादरिय नारा “दिगो

अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको २८ औ अन्द्तराधरिय धिवसको अवसरमा
म सबैलाई शुभकामना धिन चाहन्द्छु । यो धिन भनेको अपाङ्गता भएका
व्यधततहरुको अधिकारको धवर्यमा बोल्ने धिन हो । हामी सबै
सरोकारवाला

धनकायहरुले

अपाङ्गता

भएका

व्यधततहरुको

हक

अधिकार सुधनधश्चतको लाधग सहकायय गरेर काम गनुय पियछ । साथै
अपाङ्गता

भएका

व्यधततहरुको

अधिकारका

धवर्यमा

सबै

धनकायहरुलाई जानकारी गराउनु पिछय । हाम्रो िेशमा अन्द्य नागधरकहरु जस्तै अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुको अधिकारको लाधग पधन वकालत तथा पैरवीहरु भएका छन् । धवधभन्न ऐन
कानूहरु बनेका छन् तर ती ऐन कानूनहरु पूर्य रुपमा काययन्द्वयन हुन नसतिा अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुले सहजरुपमा राज्यले प्रिान गरेका सेवा सुधविाहरुको उपयोग गनय पाएका
छैनन् । नेपालको संधविान २०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सवालहरु पधन समावेश
गधरएको छ । सो संधविानको िारा ४२ मा सामाधजक न्द्यायको हक धभत्र अपाङ्गता भएका
व्यधततहरुको अधिकारको व्यख्या गधरएको छ । त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको
अधिकार संम्बन्द्िी ऐन २०७४ मा आएको छ । अब हामी सबैले यी नीधत धनयम तथा
कानूनहरुलाई काययन्द्वयनको लाधग सहयोग गनुय पियछ । यस काययमा हामी हाम्रो तफयबाट
आवश्यक सहयोग गने छौं । यसको लाधग हामी सरकारी तथा गैर सरकारी धनकायहरु र
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने संघ संस्था सबै एक जुट भएर धमलेर काम गनुय पियछ ।
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय धिवसले सबै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका
सवालहरुलाई पूर्य रुपमा समावेश गनय सकोस् मेरो शुभकामना छ ।

८८
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दिकासको लक्ष्य : अपाङ्गता मैत्री भदिश्य”
भन्ने तय गररएको दथयो । यस दििसका
अिसरम िेशका दिदभन्न स्थाहरुमा स्थानीय
दनकायहरु तथा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने

आज

हामी

अपाङ्गता

भएका

दिदभन्न संघ संस्थाहरुले अपाङ्गताको क्षेत्रमा
जनचेतना जगाउने तथा अपाङ्गताको
हकदहतका लादग दिदभन्न कायाक्रमहरुको
आयोजना गरे का दथए । त्यसै गरी यस

व्यधततहरुले

अपाङ्गता

भएका

व्यधततहरुको अन्द्तराधरि धिवस मनाउन थालेको पधन २८ बर्य भयो
। यो धिवस मनाउ थाले पधछ अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको
धवर्यमा केही सकारात्मक चेतना जागेको भएता पधन यो शहर
केधन्द्रत मात्र रहेको छ र अझै पधन कधत पय ग्रामीर् क्षेत्रमा रहेका
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको जीवन ज्यािै करटकर रहेको छ । शहरी क्षेत्रमा पधन पूर्य
अपाङ्गता भएका व्यधततहरु जो अरुको सहयोग धवना केही गनय नै सतनु हुन्न यस्ता
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको धवर्यमा राज्यले ध्यान धिन आवश्यक रहेको छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकार सम्बन्द्िी महासधन्द्ि आएको छ ।

धवधभन्न नीधत धनयमहरु बनेका छन् तर अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकार सम्बन्द्िी
महासधन्द्ि अनुरुपम अपाङ्गता क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । अधिकांश अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुले धशक्षा, स्वास््य, रोजगारबाट बधञ्चत हुन परेको अवस्था छ ।
अपाङ्गता मैत्री संरचना हुनु पने, राज्यले उपलब्ि गराएका सेवा सुधविाको उपयोग गनय
सतने वातावरर् बन्न सकेको छैन । जसले गिा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको
अन्द्तराधरिय धिवस मनाउन थालेको २८ बर्य भएता पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुले
पूर्य रुपमा आफ्नो अधिकारको उपयोग गनय पाइएको छैन । त्यसैले अबका धिनमा नेपाल

सरकारले आफ्ना सबै काययक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाइ
समावेश गधरयोस् भन्न चाहन्द्छु ।
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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दििसका अिसरमा रादरिय अपाङ्ग महासघं
नेपालसँगको समन्ियमा पत्रकार सम्मेलन,
सरसफाई, मनोसामादजक तथा दिदभन्न
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
दिषयमा उनीहरुले भोग्न परे का चनु ौती, राज्यले
उपलब्ध गराएका सेिा सदु िधाको अिस्था तथा
ती सेिा सदु िधा दलनको लादग भएका
कदठनाईहरु लगाएतका सिाल समािेश गरे र
नाटक प्रिशान, अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
राजनीदतक अदधकार र चनु ौती, अपाङ्गता
भएका मदहलाहरुको प्रजनन् स्िास््य

१०१०

अदधकारको अिस्था, लगाएतका सिालहरु
समािेश गरी कायाक्रमहरुको आयोजना गररयो ।
यस दििसका अिसरमा स्थानीय दनकायहरु
जस्तै लदलतपरु महानगरपादलकामा अपाङ्गता
मैत्री दलफ्ट दनमााण गरी उद्घाटन गररयो । त्यसै
गरी गोकणेश्वर नगरपादलका माफा त दिदभन्न
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको लादग
आिश्यकता अनसु ारको सहयोगी सामाग्रीहरु
दितरण गररयो भने रादरिय अपाङ्ग कोष माफा त
पदन अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई आिश्यक
सहयोगी सामाग्री दितरण गनाक
ु ा साथै
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अपाङ्गताको क्षेत्रमा योगिान पर्ु याएका
अपाङ्गता भएका व्यदिहरु तथा समाज

सेिीहरुलाई सम्मान गररएको दथयो । दिसेम्बर ३
ताररखमा दिश्व भरी नै मनाउने अपाङ्गता

राधरिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यधततहरुको लाधग काम गने संघ संस्थाहरुको छाता संगठन हो ।
त्यसैले यस महासंघ नेपालले मधहला बालबाधलका तथा ज्येरठ
नागधरक मन्द्त्रालयको सहयोग तथा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने
धवधभन्न

संघ

संस्थाहरुको

सधक्रय

सहभागीतामा

धवधभन्न

काययक्रमहरुको साथै यस पटकको अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको
अन्द्तराधरि धिवस पधन धवधभन्न काययक्रमहरुको आयोजना गरेर मनाउन सफल भएको छ ।
यस धिवसका अवसरमा आयोजना गरेका धवधभन्न काययक्रमहरुले समाजमा अपाङ्गता भएका
व्यधततहरु प्रधतको सामाधजक दृधरटकोर्मा सकारात्मक पधरवतयन ल्याउन सहयोग गरेको छ ।
धवगतको

तुलनामा

केही

मात्रमा

भए

पधन

सरकारी

धनकायहरुले

अपाङ्गता

भएका

व्यधततहरुका सवालहरुलाइ समावेश गरी कामको थालनी गरेका छन् । अबका धिनमा
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालमा अझै सधक्रय रुपमा काम गनयको लाधग राधरिय
अपाङ्ग महासंघ नेपाल तयार छ । यस वर्यको अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय
धिवसको नाराले पधन धिगो धवकासको लक्ष्यलाई संवोिन गरेको छ । सोही नारा अनुसार
हामीले काम गनुय पियछ । अब राज्यले अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको लाधग धनजामती ऐन
माफयत पाएको ५ प्रधतशत आरक्षर्लाई नै कायम राख्ने व्यवस्था गनुय पछय । जनगर्नामा सबै
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधततहरुलाई समावेश गनयको लाधग वाधसङ्टन प्रश्नावली
समावेश गनुय हुनको लाधग अनुरोि गियछु । साथै अपाङ्गता भएका धशक्षकहरुलाई स्थायी
रुपमा पुनवाहलीको लाधग पधन हामीले काम गनय, अपाङ्गता भएका मधहलाहरु माथी हुने
धहंसा न्द्यधू नकरर् गरी न्द्याय धिलाउन, धशक्षा, स्वास््य, रोजगारमा लगायतका सवालमा
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको पहुँच पुयानको लाधग पधन हामी काम गने छौं ।
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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भएका व्यदिहरुको अन्तराादरिय दििसका
अिसरमा िेश भरी नै दिदभन्न कायाक्रमहरु
सम्पन्न गनाक
ु ा साथै जनचेतनाका लादग र्याली
दनकादलएको दथयो । “दिगो दिकासको लक्ष्य :
अपाङ्गता मैत्री भदिश्य” भन्ने रादरिय नारा
सदहत काठमाण्िौंमा मनाइएको यस िषाको
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििसमा मदहला बालबादलका
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्री पािात गरुु ङ्ग सदहत
उि मन्त्रालयका प्रदतदनदधहरु, अपाङ्गताको
क्षेत्रमा काम गने दिदभन्न संघ संस्थाका
प्रदतदनदधहरु, अदभभािक, दिदभन्न प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको सहभागीता

१२१२

रहेको दथयो । रादरिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले
आयोजना गरे को उि प्रभाित फे री कायाक्रममा
भृकुटीमण्िपको प्रिशानीमागाबाट दनकादलएको
र्याली भरकाकाली शदहिगेट, सन्ु धारा, िीर
अस्पताल, रत्नपाका , परु ानो बसपाका हुिै पनु ः
भृकुटीमण्िपमा आएर मल
ु समारोह कायाक्रममा
पररणत भएको दथयो । सो मल
ु समारोहको
उद्घाटन मदहला बालबादलका तथा ज्येष्ठ
नागररक मन्त्री पािात गरुु ङ्गले पानसमा दिप
प्रज्िलन र सदचि चन्रकाप्रसाि दघदमरे ले घण्टी
बजाएर गनाु भएको दथयो । संयि
ु रारि संघले
सन् १९८१ अन्तराादरिय अपाङ्ग िषाको रुपमा
घोषणा गरे को दथयो । अपाङ्गता भएका
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अपाङ्गता भएका

व्यधततहरुको २८ औ अन्द्तराधरिय धिवसका

अवसरमा म िेश भर रहेका सम्पूर्य अपाङ्गता भएका व्यधततहरु
तथा अपाङ्गताको हक धहत र अधिकारको लाधग काम गने संघ
संस्थाहरु, अपाङ्गता भएका व्यधततहरूका अधभभावकहरु सबैमा
शुभकामना व्यतत गनय चाहन्द्छु । हरेक वर्यको धडसेम्बर ३ ताधरकका
धिन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय धिवस मनाउन
पाउिा ज्यािै िुशी लागेको छ । यस धिवसका अवसरमा गोकर्ेश्वर नगरपाधलकाले यस
नगरपाधलकामा रहनु हुने धवधभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका लाधग उनीहरुको
आवश्यकता अनुसारको सहायक सामाग्रीहरु धवतरर् गने अवसर पाएको छ । गत वर्यको
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय धिवसका अवसरमा हामीले यस नगरपाधलकामा
रहेका धवधभन्न प्रकार अपाङ्गता भएका व्यधततहरुलाई अपाङ्गता पधरचय पत्र धवतरर् गरेका
धथयौं । हाम्रो नगरपाधलकाले यस क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको क्षेत्रमा काम
गने धवधभन्न संघ संस्थाहरुलाई अनुिान सहयोग पधन प्रिान गिै आएका छौं । अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुको क्षेत्रमा काम गनयको लाधग उनीहरुको सही धववरर् भएमा सहज हुने
भएकोले अबका धिनमा यस क्षेत्रमा रहेका धवधभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको
सही त्याङ्क हुन जरुरी छ । यसको लाधग हामीले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न
संघ संस्थाहरुसँग सहकायय गरेर काम गने छौं । अबका धिनमा गोकर्ेश्वर नगरपाधलकाले
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका लाधग आवश्यक सहयोग गने छ र अब गोकर्ेश्वर
नगरपाधलकामा बन्ने सडक तथा अन्द्य भौधतक संरचनाहरु पधन अपाङ्गता मैत्री बनाउने छौं ।
यस काययको लाधग हामीलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव धिनु हुनको लाधग अनुरोि गियछु ।
अपाङ्गता भएका व्यधततहरु कमजोर र असक्षम हुनु हुन्न हामीले अपाङ्गता अनुकुलको
संरचना, वातावरर् धनमार् गने हो भने उहाँहरुले िेश धवकासमा ठुलो योगिान धिन सतनु
हुन्द्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले अवसर प्रिान गरौं ।

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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व्यदिहरुको अदधकारका लादग दिश्वव्यापी
रुपमा काम गना सन् १९८२ मा अपाङ्गता
सम्बन्धी १० िषे काया योजना पाररत गरे पिात्
सिस्य रारिहरुलाई घोषणा गरे को दथयो । त्यस
पदछ सन् १९८३ िेदख सन् १९९२ को
अिदधलाई दिश्व अपाङ्गता िशकको रुपमा
समेत घोषणा गररयो । अन्तराादरिय अपाङ्गता
िशकको समापनको क्रममा सन् १९९२ मा
रारिसंघ द्वारा दिसेम्बर ३ ताररकलाई दिश्वभरी
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको अन्तराादरिय
दििसको रुपमा हरे क िषा मनाउने दनणाय गिै
संसार भरी नै सिस्य रारिहरुलाई आव्हान

१४१४

गररयो र सोही िषा िेदख यो दििसलाई दिसेम्बर
३ ताररख िेदख मनाउिै आइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििस मनाउनका लादग मदहला
बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रीको
अध्यक्षतामा एक मल
ू समारोह सदमदतको गठन
गरर मनाउने क्रममा िेशका स्थानीय
सरकारहरुको नेतत्ृ िमा पदन ७ िटै प्रिेशमा यो
दििस मनाइएको छ । यसै दििसका अिसरमा
काठमाण्िौंमा पदन अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम
गने दिदभन्न संघ संस्थाका साथै दिदभन्न
नगरपादलकाहरुले पदन अपाङ्गता सम्बन्धी
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अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अन्द्तराधरिय धिवस हामी सबैको
धिवस हो । यस धिवसका अवसरमा हामीले अपाङ्गता भएका
व्यधततहरुका सवालहरुलाई संवोिन गिै काम गनुय पियछ । यस
धवर्यमा मधहला बालबाधलका तथा ज्येरठ नागधरक मन्द्त्रालयले पधन
अपाङ्गता

भएका

व्यधततहरुको

क्षेत्रमा

काम

गने

धवधभन्न

संघ

संस्थाहरुको सहकायय तथा सल्लाह सुझाव अनुसार काम गिै आएको
छ र अबका धिनमा अझै काम गनय जरुरी रहो छ । अपाङ्गता
भएका

व्यधततहरुको

अन्द्तराधरिय

धिवस

भनेको

अपाङ्गता

भएका

व्यधततहरुका

लाधग

सरोकारवाला धनकाय तथा राज्य स्तरबाट के कस्ता कामहरु भए र अबका धिनमा अझै के गनुय

पियछ भनेर सधमक्षा गने धिन पधन हो । नेपाल सरकार तथा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने
धवधभन्न संघ संस्थाहरुको सहकाययमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका लाधग िेरै काम भएका छन्
। जस्तै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकार सम्बन्द्िी ऐन २०७४ आएको छ । सो ऐनको
धनयमावली बनाउन आजश्यक रहेको छ । सबै धनकायहरु अपाङ्गता मैत्री हुनु पियछ भनेर
वकालत भएको छ । धवगतको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यधततहरु प्रधत सामाधजक दृरटकोर्मा
सकारात्मक पधरवतयन आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको हक धहत र अधिकार स्थापीत
गनयका लाधग नीधत धनयम तथा ऐन कानूनहरु बनेका छन् । अब हामी सबै धमलेर यस्ता

व्यवस्थाहरुको काययन्द्वयन गनय आवश्यक छ । नेपाल सरकारले नेपालको संधविानमा पधन
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई समावेश गरेको छ । त्यसै गरी राधरिय कायय
योजना बन्द्िै छ त्यसमा पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई पूर्य रुपमा समावेश
गनय जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका लाधग राज्यले व्यवस्था गरेका नीधत धनयम तथा
सेवा सुधविाहरुलाई राज्यका सबै स्थानीय धनकायहरुमा जानकारी गराउनु पियछ । अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुका हरेक सवालमा नेपाल सरकारले सकारात्मक रुपमा काम गने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको हक धहत र अधिकार स्थापीत गनयको लाधग हामीले कहाँ कसरी
काम गनुय पियछ आवश्यक सल्लाह सुझाव धिनु हुन अनुरोि गिै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको
२८ औ अन्द्तराधरिय धिवसको अवसरमा सम्पूर्य अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको उन्द्तती, प्रगती
तथा उनीहरुको आवश्यक हक अधिकार स्थापीत होस् भन्ने शुभकामना धिन चाहन्द्छु ।
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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दिदभन्न कायाक्रमहरुको आयोजना गनाु भएको
दथयो । दिगतको तल
ु नामा पदछल्लो के ही समय
यता यो दििसलाई सबै सरोकारिाला
दनकायहरुको पदन ध्यान के दन्रकात भएको पाइन्छ ।
यसै दििसका अिसरमा सम्मानदनय रारिपदत
दिद्यािेिी भण्िारी र प्रधानमन्त्री के .पी. शमाा
ओलीले शभु कामना सन्िेश पठाउनु भएको
दथयो । अबका दिनमा सबै दनकायहरुले
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका सिालहरुलाई
प्राथादमकता दिएर काम गनाु पने जरुरी िेदखन्छ ।

बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्री पािात

अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं

सम्पन्न गनाु भयो । पदछल्लो के ही समय एता

अन्तराादरिय दििस मनाउनका लादग मदहला

दिदभन्न

१६१६

गरुु ङ्गको अध्यक्षतामा १ सय ९६ सिदस्य मल
ू
समारोह सदमदतको गठन गररएको दथयो । त्यसै
गरी िेशका दिदभन्न स्थानीय दनकायहरु जस्तै
नगरपादलका, गाँउपादलका, प्रिेशको सामादजक
दिकास मन्त्रालय लगायत अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुको क्षेत्रमा काम गने दिदभन्न संघ
संस्थाहरुले पदन अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
२८ औ ं अन्तराादरिय दििस भब्यताका साथ
प्रकारका
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" धिगो धवकासको लक्ष्य अपाङ्गता मैत्री भधवरय" भन्ने मुला नारका
साथ धडसेम्बर ३ ताधरकका धिन

हामी अन्द्तराधरिय स्तरमा

अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको धिवस मनाउने गियछौं । यस
धिवसका

अवसरमा

अपाङ्गता

भएका

व्यधततहरुका

सवालमा

साप्ताह व्यापी रुपमा धवधभन्न काययक्रमहरुको आयोजना गधरन्द्छ र
सम्बन्द्िीत धनकायको ध्यान केधन्द्रत गधरन्द्छ । यस्ता जनचेतना
मुलक धिवसहरु सम्पन्न गनयको लाधग नेपाल सरकारका सम्पूर्य
धनकायहरु तथा सम्बधन्द्ित मन्द्त्रालयहरुको सधक्रय सहभागीता हुन जरुरी छ । अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुका सवालहरु उनीहरुका मात्र नभएर सबै नाधगरकहरुका सवाल हुन ।
धकनकी जुन सुकै समयमा पधन जो व्यधतत पधन अपाङ्गता हुन सतछ । त्यसैले सबै
नागधरकहरुले अपाङ्गताका सवालहरुलाई प्राथाधमकता धिएर काम गनुय पियछ । अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुको २८ औ अन्द्तराधरिय धिवसको अवसरमा सम्पूर्य अपाङ्गता भएका
व्यधततहरु, अधभभावक, यस क्षेत्रमा काम गने संघ संस्थाका प्रधतधनधिहरु सबैमा शुभकामना
व्यतत गिै उनीहरुको अधिकार प्राप्तीको लाधग हामी सबै हातेमालो गरेर अगाधड बढ्न
आग्रह गियछु । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकार प्राप्तीको लाधग मधहला बालबाधलका
तथा ज्येरठ नागधरक मन्द्त्रालयले धवगतका धिनमा पधन काम गिै आएको धथयो र अबका
धिनमा पधन काम गने छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका लाधग बनेका ऐन, नीधत धनयमहरु
काययन्द्वयनका लाधग काम गने छौं । साथै राधरिय काययनीधतको कायययोजना धछटो भन्द्िा धछटो
ल्याउने प्रधतवद्धताका साथै राधरिय धनिेशक सधमधत गठन भइरहेको अवस्था छैन यसका
केही मापडण्डको धवर्यमा छलफल भैरहेको अवस्था छ यो मापडण्ड र यसका आवश्यक
प्रधक्रया पुरा गरेर राधरिय धनिेशक सधमधत पधन गठन गने जानकारी गराउिछु । अपाङ्गता
भएका व्यधततहरुलाई समुिायमा पुनस्थापन काययक्रम उनीहरुले प्रयोग गने सहायक
सामाग्रीहरुको स्विेशमै उत्पािन गने लगाएतका काययहरुलाई प्राथाधमकता धिएर काम गने
छौं ।

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

१७१७

२८ औ ंअन्तरािर्ष्िय र्दवस

व्यदिहरुले आफ्नो हक र अदधकारको लादग

अदधकारहरु पदन समािेश भएका छन् । त्यसै

संगदठत भएर अगािी बदि रहेका छन् । दिदभन्न

गरी अपाङ्गताको अदधकार सम्बन्धी ऐन

दनकायहरुमा अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको

२०७४ पदन आइसके को छ । तर ती संदिधान

पहुचँ र सहभादगता हुनु पने भदन िकालत, पैरिी

तथा दिदभन्न ऐन काननू मा भएका व्यिस्थाहरु

गिै

सरोकारिाला

पणू ा रुपमा कायाान्ियन हुन नसक्िा अपाङ्गता

दनकायहरुलाई झकझकाउने काम पदन भएको छ

भएका व्यदिहरुको जीिन चनु ौती पणू ा रहेको छ

। यसो हुिा हुिै पदन सबै दनकायहरुमा

। त्यसैले अबका दिनमा नेपाल सरकार मदहला

अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको पहुचँ पग्ु न

बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय तथा

सके को छै न । अझै पदन हाम्रा सरोकारिाला

सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु र अपाङ्गताको क्षेत्रमा

दनकायका भौदतक संरचनाहरु पणू ा रुपमा

काम गने दिदभन्न संघ संस्थाहरुले अपाङ्गता

अपाङ्गता अनक
ु ु लका बन्न सके का छै नन् ।

भएका व्यदिहरुका सबै सिालहरु समािेश हुने

अबका दिनमा यस दिषयमा पदन सरकारको

गरी भएका नीदत दनयम तथा ऐन काननू हरु पणू ा

ध्यान के दन्रकात हुन जरुरी छ । आगामी दिनमा

रुपमा कायान्ियन गने गरी काम गना जरुरी रहेको

सरोकारिाला दनकायहरुले यस दिषयमा ध्यान

छ । तब मात्र हामीले हरे क िषा दिसम्बर ३

दिन जरुरी िेदखन्छ । मदहला बालबादलका तथा

ताररखमा दिश्व भरी नै अन्तराादरिय रुपमा

ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय माफा त पदन अपाङ्गता

मनाईएको अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको

भएका व्यदिहरुको लादग दिदभन्न कायाक्रमहरु

अन्तराादरिय दििसको साथाकता रहने छ । यस

सञ्चालन गररएको छ । अपाङ्गताको क्षेत्रमा

दििसलाई सफल बनाउनको लादग हामी सबैले

काम गने दिदभन्न सघं सस्ं थाहरुको प्रयास,

एक जटु भई अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका

पैरिीको कारण नेपालको संदिधान २०७२ मा

हक दहत र अदधकारका लादग काम गना जरुरी

अपाङ्गता

िेदखन्छ ।

१८१८

आएका

छन्

भएका

भने

व्यदिहरुका

के ही
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नेपाल अपाङ्ग मानि अदधकार के न्रकाले सन्
२०१८ जल
ु ाई दिख सन् २०२१ सम्मको लादग
यक
ू े .एि.को आदथाक सहयोग र दि.दि.पी.
यक
ू े को साझेिारीमा धादिङ्ग दजल्लाको
अपाङ्ग कल्याण सघं को सहकायामा अपाङ्गता
भएका मदहलाहरुको आदथाक स्तर उकास्ने
उिेश्यले Women Led Disability inclusion Livelihood (WDIL) अथाात "मदहला

नेतत्ृ ि अपाङ्गता समािेशी पररयोजना "
सञ्चालन गरे को छ । धादिङ्ग दजल्लाको
दनलकण्ठ नगरपादलकाको ३, १० र ११ ििा,
गदल्छ गाँउपादलकाको २,३ र ६ ििा, दसद्धलेक
गाँउपादलकाको १ िेदख ७ गरी सबै ििा र गजरु ी
गाँउपादलकाको १ र ६ नं ििाका दिदभन्न
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरु र
मदहलाहरुको आय-आजानमा िृदद्ध गरी जीिन

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

१९१९

WDIL पररयोजना

यापन सहज बनाउने उिेश्यले यो पररयोजना
सञ्चालन गरे को छ । उि पररयोजना सञ्चालन
गरे पदछ अदहले धादिङ्ग दजल्लामा रहेको
अपाङ्ग कल्याण सघं धादिङ्ग माफा त धादिङ्
दजल्लाका गजरु ी गाँउपादलका, दसद्धलेक
गाँउपादलका, गदल्छ गाँउपादलका र दनलकण्ठ
नगरपादलकाका दिदभन्न ििाहरुमा सामादजक
पररचालकहरु माफा त दनमााण गररएका
समहु हरुलाई उनीहरुले चाहे अनसु ारको
व्यिसाय सञ्चालन गनाको लादग अनिु ान
सहयोग माफा त प्रत्येक समहु को १ जनालाई रु
१२ हजारका िरले रकम उपलब्ध गराई
सदकएको छ । सो रकमबाट ती समहु मा रहेका
दिदभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरु
तथा उनीहरुका अदभभािक िा सरं क्षकहरुले
बाख्रा पालन, बगं रु पालन, फदनाचरको काम,
चटपट व्यिसाय, कुखरु ा पालन, तरकारी खेती
गरी आय–आजान गरे र आफु र आफ्नो
पररिारको आम्िानीमा िृदद्ध गना सक्षम भएका
छन् । साथै समाजमा अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुले के ही पदन गना सक्िैनन् उनीहरु र
पररिारको बोझ मात्र हुन भन्ने नकारात्मक सोच
दनमल
ाू को लादग यस पररयोजनाले ठुलो भदू मका
खेलको छ । यो पररयोजना अन्तगात धादिङ्
दजल्लाको दनलकण्ठ नगरपादलका ििा नं ३ मा
२०२०

काठका सामाग्रीहरुको व्यिसाय सञ्चालन गरे र
आय–आजान गना सफल हुनु भएका शारीररक
अपाङ्गता भएका व्यदि तेजबहािरु रानाको
सफलताको कथा प्रस्ततु गररएको छ ।

धादिङ्ग दजल्लाको ज्यािालामख
ु ी गाँउपादलका
ििा नं ६ स्थाई ठे गाना भएक तेजबहािरु राना
शारीररक अपाङ्गता भएको व्यदि हुनु हुन्छ ।
उहाँको भनाई अनसु ार सानै छिा राती सत्ु िा
कम्मर भन्िा तलको भागम दकराले टोके जस्तो
भएको र शरीरका दिदभन्न स्थानहरुमा िाग
िेदखए पदछ उपचारको लादग उहाँको बिु ाले
नेपाल र भारतका दिदभन्न अस्पतालहरुमा
उपचारको लादग लैजानु भएता पदन दठक भएन ।
उहाँको शारीररक अिस्था झनै कमजोर हुिै जान
थाल्यो । दहि्िुलको लादग उहाँले लट्ठीको
सहयोग दलनु पने भयो र शारीररक रुपमा
कमजोर भए पदछ उहाँले दसलाइको कामहरु
दसक्िै जानु भएको दथयो । दि.स.२०६७ सालमा
घर बनाउने काम गने क्रममा लिेर फे री कदठनाई
हुनक
ु ा साथै फे री शौचालयमा दचप्लेर लिे पदछ
खट्टु ामा चोट लाग्यो । त्यस पदछ उहाँको िादहने
खट्टु ा कमजोरी हुन पग्ु यो । हाल उहाँ दहि्िुलका
लादग बैशाखी प्रयोग गने गनाु हुन्छ । तर पदन
उहाँमा आफु शारीररक रुपमा अपाङ्गता भए
भन्ने कुराले कुनै दखन्नता भएन । दिदभन्न

Rights of PWDs: Action in Development

WDIL पररयोजना

समयमा दिदभन्न सीपहरु दसक्िै जानु भयो ।
आफ्नो गाँउमा सोचे जस्तो कमाई नभएको र
आफुमा भएको सीपको उपयोग गने अिसर
नपाए पदछ उहाँ अस्थाई रुपमा दनलकण्ठ
नगरपादलकाको ििा नं ३ मा अस्थाई रुपमा
बसोबास गना थाल्नु भयो र आफुमा भएको
दसकमीको सीप अथाात काठको काम गने, घर
बनाउने क्रममा गारो लगाउने अथाात िकमीको
काम, घरहरुमा रङ्गरोगन गने काम गरे र जीिन
यापन गिै हुनु हुन््यो ।

यसै क्रममा नेपाल अपाङ्ग मानि अदधकार
के न्रकाले सन् २०१८ जल
ु ाई दिख सन् २०२१
सम्मको लादग यक
ू े .एि.को आदथाक सहयोग र
दि.दि.पी. यक
ू े को साझेिारीमा धादिङ्ग
दजल्लाको अपाङ्ग कल्याण सघं को सहकायामा
धादिङ्ग दजल्लाको दनलकण्ठ नगरपादलकाको
३, १० र ११ ििा, गदल्छ गाँउपादलकाको २,३
र ६ ििा, दसद्धलेक गाँउपादलकाको १ िेदख ७
गरी सबै ििा र गजरु ी गाँउपादलकाको १ र ६ नं
ििाका दिदभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यदिहरु र मदहलाहरुको आय-आजानमा िृदद्ध
गरी जीिन यापन सहज बनाउने उिेश्यले
अपाङ्गता भएका मदहलाहरुको आदथाक स्तर
उकास्ने उिेश्यले Women Led Disability
inclusion Livelihood (WDIL) अथाात

"मदहला नेतत्ृ ि अपाङ्गता समािेशी पररयोजना
" अन्तगात सामादजक पररचालक माफा त दनमााण
गररएको समहु मा आिद्ध हुने अिसर पाउनु भयो
र त्यहाँ काम गने सामादजक पररचालक माफा त

Women Led Disability inclusion Livelihood (WDIL) अथाात "मदहला नेतत्ृ ि
अपाङ्गता समािेशी पररयोजना " अन्तगात
आय–आजान गनाका लादग रु १२ हजार रुपैया
प्रिान गररयो । यो रकमबाट उहाँले काठको
काम गनाका लादग आश्यक हुने सामाग्रीहरु जस्तै
काठको बट्टु ा बनाउने तथा कोण बनाउको लादग
सहज हुने राउटर, दिल मेदशन, रन्िा र अन्य
आिश्यक सामाग्रीहरु दकनेर ल्याउनु भयो ।
जसले गिाा अदहले उहाँले काठका दिदभन्न
सामाग्रीहरु दनमााण गरे र बेच्नु हुन्छ र आम्िानी
गनाु भएको छ । यो काठका काम गना थाले पदछ
उहाँ आफुले मादसक रुपमा ३० िेदख ३५ हजार
रुपैया आम्िानी हुने र त्यो आम्िानीले आफु
लगायत घरमा भएका ६ जनाको पररिारलाई
सहज रुपमा पालन पोषण गना पगु ेको बताउनु
हुन्छ । यो पररयोजना माफा त आफ्नो जीिनमा धेरै
सकारात्मक पररिातन आएको र आय–आजानका
लादग अदत नै सहज भएकोमा उहाँ नेपाल
अपाङ्ग मानि अदधकार के न्रका, य.ू के .एि.,
दि.दि.पी. यक
ू े , तथा अपाङ्ग कल्याण सघं

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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WDIL पररयोजना

धादिङलाई धेरै धेरै धन्यिाि दिनु हुन्छ । यो
पररयोजना माफा त उपलब्ध भएको रु १२
हजारले उहाँले काठका सामाग्रीहरु बनाउने
दिदभन्न सामाग्रीहरु दकनेर घरमा आिश्यक हुने
झ्याल, िोका, टेबल
ु , कुसी, िराज, सोफा,
लगाएतका काठका सामाग्रीहरु बनाउने गनाु हुन्छ
। यो पररयोजना माफा त उपलब्ध गराएको रकमले
आफ्नो जीिन यापनमा दनकै सहयोग गरे को र
आगामी दिनमा यस कायाबाट रकम बचत गरे र
काठको सामाग्रीहरु दनमााण गने कारखाना नै
सञ्चालन गने योजना रहेको शारीररक

२२२२

अपाङ्गता भएका व्यदि तेजबहािरु रानाको छ
। Women Led Disability inclusion
Livelihood (WDIL) अथाात "मदहला नेतत्ृ ि
अपाङ्गता समािेशी पररयोजना " सञ्चालन हुनु
भन्िा पदहला आफुलाई काठको काम गने मेदशन
दकन्न दनकै गारो भएको र यो पररयोजना पिात
अदहले दनकै सदजलो भएकोमा खश
ु ी व्यि गिै
नेपाल अपाङ्ग मानि अदधकार के न्रका,
य.ू के .एि., दि.दि.पी. यूके, तथा अपाङ्ग
कल्याण सघं धादिङलाई धेरै धेरै धन्यिाि दिनु
हुन्छ ।
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समाचार र्वर्वि
तवश्व मतस्तरक पक्षाघात तदवस सम्पन्न

मस्तिष्क पक्षाघाि तवाबलम्बन समहु नेपालको
आयोजनामा "GO Green" “हरियो बस्ि
बाल्ने” भन्ने नािाका साथ स्वस्भन्न
कायय क्रमहरुको आयोजना गिी स्वश्व मस्तिष्क

पक्षाघाि स्िवस सम्पन्न गरियो । यस स्िवसका
अवसिमा हरियो बस्ि बालेि लस्लिपिु को
पाटन ििबाविको परिसि, काठमाण्डौंको
बसन्िपिु , भक्तपिु लगायिका स्वस्भन्न
स्वद्यालयहरुमा
जनचेिना
मल
ु क
कायय क्रमहरुको आयोजना गरिएको स्थयो । सो

मस्तिष्क पक्षाघाि तवावलम्बन समूह नेपालको आयोजनामा सम्पन्न स्वश्व मस्तिष्क पक्षाघाि स्िवस कायय क्रमको एक झलक । तस्विर :
प्रस्िप श्रेष्ठ, लस्लतपुर
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र

२३२३
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स्िवसका अवसिमा आयोजना गरिएको
कायय क्रममा मस्तिष्क पक्षाघाि तवावलम्बन
समूह नेपालमा कायय िि बाल िोग स्वशेषज्ञ डा.
प्रज्ञा कमय चायय ले मस्तिष्क पक्षाघािको बािेमा
जानकािी स्िििँ ै नेपालमा यसको अवतथाको
स्वषयमा कायय पत्र प्रतििु गनय ु भएको स्थयो ।
कायय क्रममा िास्ष्िय अपाङ् ग महासंघ नेपालका
वरिष्ठ उपाध्यक्ष िमेश लामाले मस्तिष्क
पक्षाघाि अपाङ् गिाको स्वषयम जनचेिना
जगाउनु पने, मस्तिष्क पक्षाघािलाई
अपाङ् गिाको अस्िकािसिँग समावेश गनय ु पने
बिाउनु भएको स्थयो । आयोजक संतथाका
प्रमख
ु कायय कािी अस्िकृि स्वमललाल श्रेष्ठले यो
स्िवसले मस्तिष्क पक्षाघाि अपाङ् गिा भएका
व्यस्क्तहरुको स्वषयमा समाजमा जनचेिना
जगाउनको लास्ग सहयोग गने बिाउनु भएको

स्थयो भने नवआवगमन संिक्षक समाजकी
अध्यक्ष शस्क्त थापाले मस्तिष्क पक्षाघाि
अपाङ् गिा
भएका
व्यस्क्तहरुका
अस्भभावकहरुको संिक्षकको स्वषयम पस्न
िाज्यले कायय क्रम सञ्चालन गनय ु पने बिाउनु
भयो । सो कायय क्रममा लस्लिपिु
महानगिपास्लकाका उपमेयि स्गिा सत्यालले
मस्तिष्क पक्षाघाि अपाङ् गिा भएका िथा
अन्य प्रकािका अपाङ् गिा भएका व्यस्क्तहरुलाई
िाज्य तििबाट आवश्यक सहयोग गनय ु पने ि
यस स्वषयमा आफ्नो िर्यबाट सक्िो सहयोग
गने बिाउनु भयो । सो कायय क्रममा मस्तिष्क
पक्षाघाि अपाङ् गिा भएका व्यस्क्तहरु,
अस्भभावक िथा स्वस्भन्न संघ संतथाका
प्रस्िस्नस्िहरु सस्हि २४ जनाको सहभास्गिा
िहेको स्थयो ।

अतटजम के यर नेपाल सोसाइटीको १२ औ ं सािारर् सभा तथा छै ठौं अतिवेशन
सम्पन्न

अस्टजम के यि नेपाल सोसाइटीको १२ औ ं
सािािण सभा िथा छै ठौं अस्िवेशन
लस्लिपिु मा सम्पन्न भएको छ । सो सािािण
सभा िथा छै ठौ अस्िवेशनको उद्घाटन
कायय क्रमकी प्रमख
ु अस्िस्थ िथा लस्लिपिु
२४२४

महानगिपास्लकाकी उपमेयि स्गिा सत्यालले
मैनबस्ि बालेि गनय ु भएको स्थयो । सो
कायय क्रममा गीिकाि आनन्िित्न बज्राचायय ले
अस्टजम अपाङ् गिा भएका व्यस्क्तहरुको
स्वषयमा जनचेिना जगाउनको लास्ग
बोलाउिानी नहेने बोलको गीिको शब्ि िचना
गनय ु भएको ि सो गीिी एल्बमको स्वमोचन पस्न
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गरिएको स्थयो । सो कायय क्रममा िास्ष्िय
अपाङ् ग महासंघ नेपालका महासस्चव िाजु
बतनेिले अस्टजम िथा अन्य प्रकािका
अपाङ् गिा भएका व्यस्क्तहरुको हक स्हि ि
अस्िकाि तथापना गनय को लास्ग िाज्यको ध्यान
के स्न्ि«ि गनय ु पने बिाउनु भयो भने
अपाङ् गिाको क्षेत्रमा काम गने स्वस्भन्न संघ
संतथाका प्रस्िस्नस्िहरुले अस्टजम के यि
नेपालले अस्टजम अपाङ् गिा भएका
व्यस्क्तहरुको लास्ग गिेको कामको प्रशंसा गिै
सािािण सभा िथा अस्िवेशनको सर्लिाको
शभु कामना व्यक्त गनय ु भएको स्थयो । यसै क्रममा
कायय क्रमकी प्रमख
ु अस्िस्थ िथा लस्लिपिु
महानगिपास्लकी उपमेयि स्गिा सत्यालले

अस्टजम अपाङ् गिा भएका व्यस्क्तहरु ि
अस्टजम के यि नेपाल सोसाइटीलाई सक्िो
सहयोग गने बिाउनु भयो । सो संतथाको १२
औ ं सािािण सभा िथा छै ठौं अस्िवेशन
कायय क्रममा यो संतथा मार्यि स्वशेष स्शक्षाका
लास्ग अध्ययन गनय पठाइएका अस्भभावकहरु
काठमाण्डौंकी कृपा श्रेष्ठ ि मनु ा मानन्िि
स्चिवनकी प्रस्मला न्यौपाने, रुपन्िेहीकी
मस्नका स्घस्मिे, सख
ु ेिकी सस्ु मत्रा शाहीलाई
सम्मान पस्न गरिएको स्थयो भने यस संतथालाई
सहयो गने स्वस्भन्न संघ संतथाका
प्रस्िस्नस्िहरु, अस्टजम सम्बन्िी गीि गाउने
गास्यका कस्विा श्रेष्ठ ि शभु बहाििु सनु ाम,
िचनाकाि आनन्ििाज बज्राचायय लाई पस्न

अस्िजम के यर नेपाल सोसाइिीको लस्लिपुरमा सम्पन्न १२ औ ं साधारण सभा िथा छै ठौं अस्धवेशन कायय क्रमको एक झलक । तस्विर :
शस्मिला स्िश्वकमाि
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र

२५२५
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सम्मान तवरुप मायाको स्चनो प्रिान गरिएको
स्थयो । कायय क्रममा संतथाकी अध्यक्ष डा.
सस्ु निा मलेकु अमात्यले अस्टजम अपाङ् गिा
भएका व्यस्क्तहरुलाई िाज्यले अपाङ् गिाको
परिभाष स्भत्र समावेश गिेको ि अझ यस
स्वषयमा जनचेिना जगाउन आवश्यक भएको
बिाउनु भयो । सो साििण सभा िथा
अस्िवेशनले डा. सस्ु निा मलेकु अमात्यको

अध्यक्षिामा आगामी २ वषय का लास्ग ७ जना
नयािँ कायय सस्मस्ि स्नवाय स्चि भएका छन् ।
जसमा उपाध्यक्षमा श्यामप्रसाि भण्डािी,
सस्चवमा स्नलम गौिम, कोषाध्यक्षमा कल्पना
स्घस्मिे स्नवाय स्चि हुनु भएको छ भने
सितयहरुमा स्विान श्रेष्ठ, अञ्जना महिा ि
कृस्िका लम्साल िहनु भएको छ ।

अन्तराातरिय बाल तदवस समारोह सम्पन्न

अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पनु स्थाापना के न्रका
बनेपाको आयोजनामा बालदििसको अिसरमा

अन्तराादरिय बालदििस समारोह कायाक्रम
बनेपामा सम्पन्न भएको छ । सो कायाक्रममा
अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पनु स्थाापना के न्रका

अपाङ् ग बाल अतपिाल िथा पुनतथाय पना के न्र बनेपाको आयोजनामा बालस्िवसको अवसरमा अन्िराय स्ष्िय बालस्िवस समारोह
कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : गणेश सिु ेिी
२६२६
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अन्तरगात दिकलाङ्ग दमत्र समहु का महासदचि
िा. अदम्बका मोहन जोशीले यस अस्पतालमा
उपचार गराईरहेका अपाङ्गता भएका
बालबादलकाहरु उपचार सदकएपछी आफ्नो
गाँउमा गएर पनु स्थाापना भैसके पछी साङ्ग
व्यदिहरुसरह आफ्नो दजिनयापन गना सक्ने
बताउनु भयो । सो कायाक्रममा अपाङ्ग बाल
अस्पताल तथा पनु स्थाापना के न्रका बनेपाका

अस्पताल प्रबन्धक प्रकाश याििले अपाङ्गता
भएका बालबादलकाहरु उपचार पिात समाजमा
नै पनु स्थाापना गराउिै आएको बताउनु भयो ।
उि कायाक्रममा अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा
पनु स्थाापना के न्रकामा उपचार गराईरहेका
अपाङ्गता भएका बालबादलकाहरुले दिदभन्न
कला प्रस्ततु गरे का दथए ।

तसलाई कटाई तातलम पश्चात तवदाई कायाक्रम सम्पन्न

अपाङ्ग कल्याण सघं धादिङ्को आयोजना
तथा मेररनल फािर एण्ि ब्रिशाको सहयोगमा
एक िषा सम्म दसलाई कटाई तादलम दसके का
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई दबिाई तथा
सम्मान कायाक्रम धादिङ दजल्लाको गदल्छ
गाँउपादलकमा सम्पन्न भएको छ । सो
कायाक्रममा आयोजक सस्ं था अपाङ्ग कल्याण
सघं का महासदचि गोदिन्ि खनालले स्िागत
मनतव्य प्रस्ततु गने क्रममा यस सस्ं थाले दिगत
१० िषा िेदख अपाङ्गता भएका व्यदिहरु,
एकल मदहला, िदलत समिु ायका मदहला तथा
परुू षहरुलाई दनःशल्ु क रुपमा दसलाई कटाई

तादलम प्रिान गिै आएको बताउनु भयो । त्यसै
गरी नेपाल अपाङ्ग मानि अदधकार के न्रकाका
कायाकारी दनिेशक जगदिश प्रसाि अदधकारीले
यस सस्ं थाले अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई
सीप दसकायर आत्म दनभार बनाएकोमा बधाई
दििै आगामी दिनमा पदन यस कायालाई
दनरन्तरता दिनको लादग अनरु ोध गनाु भएको
दथयो । सोही क्रममा अपाङ्ग कल्याण सघं
धादिङ्का अध्यक्ष गणु राज खदतििाले दसलाई
कटाई तादलमले अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुलाई आय आजानमा सहज भएको र र
पररिार तथा समाजमा अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुलाई हेने दृदिकोणमा सकारात्मक
पररिातन आएको बताउिै िातृ दनकाय तथा

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

२७२७
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अपाङ् ग कल्याण संघ धास्िङ् को आयोजनामा स्सलाई किाई िास्लम स्सके का अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूलाई स्बिाई िथा सम्मान
कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : लोकनाथ िाहाल

स्थानीय दनकायहरुलाई आगामी दिनमा पदन
सहयोगको अपील गिै यो तादलम दसके का
अपाङ्गता भएका तथा अन्य मदहलाहरुलाई
यस सीपको उपयोग गनाका लादग अनरु ोध गनाु
भयो । त्यसै गरी कायाक्रमका प्रमख
ु अदतदथ तथा
गदल्छ गाँउपादलकाका अध्यक्ष कृ रणहरी श्रेष्ठले
यस्ता सीप मल
ु क तादलमहरुले अपाङ्गता
भएका व्यदिहरु तथा अन्य व्यदिहरुलाई आत्म
दनभार गराउन सहयोग दमल्ने बताउिै अपाङ्ग
कल्याण सघं धादिङ्ले गरेको कायाको प्रशश
ं ा
गिै आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा रहेका
२८२८

अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको लादग आफ्नो
तफा बाट सक्िो सहयोग गने बताउनु भएको दथयो
। सो कायाक्रममा ११ दजल्लाका अपाङ्गता
भएका मदहलाहरुलाई एक िषाको दसलाई कटाई
तादलम पिात ३६ जना लाई दसलाई मेदशन
सदहत दसलाई कटाईका लादग आिश्यक अन्य
सामाग्रीहरु तथा प्रमाण पत्र सदहत दििाई
गररएको आयोजक सस्ं था अपाङ्ग कल्याण
सघं धादिङका कायाक्रम अदधकृ त सदु िप
ििु ािीले जानकारी गराउनु भएको दथयो ।
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बोतसया खेल सम्पन्न

अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ
अन्तरादरिय दििसका अिसरमा नेपाल सरकार
स्िास््य तथा जनसख्ं या मन्त्रालय कुष्ठरोग
दनयन्त्रण तथा अपाङ्गता व्िस्थापन शाखा र
रादरिय अपाङ्ग कोषको आयोजना तथा
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका लादग नेपाल
बोदसया सघं को सहयोगमा जनचेतनाका लादग

काठमाण्िौंमा बोदसया खेलको आयोजना गररयो
। खेलको उद्घाटन मदहला बालबादलका तथा
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका उपसदचि तथा
अपाङ्गता अदधकार प्रिद्धान शाखाका शाखा
प्रमख
ु पशपु दत महत र स्िास््य तथा जनसख्ं या
मन्त्रालय कुष्ठरोग दनयन्त्रण तथा अपाङ्गता
व्िस्थापन शाखाका प्रमख
ु रदिन्रका बास्कोटाले
बोदसया खेल खेलेर उि खेलको उद्घाटन गनाु
भएको दथयो । साथै उि खेलमा बौदद्धक

अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूको २८ औ अन्िराय स्ष्िय स्िवसका अवसरमा जनचेिनाका लास्ग काठमाण्डौंमा आयोजना गररएको बोस्सया खेल
कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : शस्मिला स्िश्वकमाि
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र

२९२९

समाचार विविध

अपाङ्गता भएका व्यदि, मदरतक पक्षाघात
अपाङ्गता भएका व्यदिहरु तथा ह्वीलदचयर
प्रयोगकताा अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
सहभागीता रहेको दथयो । उि कायाक्रममा
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका लादग नेपाल
बोदसया सघं की अध्यक्ष गोमा िेिी पौिेलले
बोदसया खेलले अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
शारीररक दिकासमा धेरै सहयोग गने र समाजमा
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुले पदन अिसर
पाएको खण्िमा खेलकुिको दिकासमा योगिान
दिन सक्ने बताउिै प्रदशक्षकको भदू मका दनिााह
गनाु भएको दथयो । त्यसै गरी रादरिय अपाङ्ग
कोषका सिस्य सदचि यमनाथ मैनालीले राज्यले
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
खेलकुिको दिकासको लादग राज्य स्तरबाट नै
सहयोग गनाु पने बताउनु भयो भने रादरिय
अपाङ्ग महासघं नेपालका अध्यक्ष दमत्रलाल
शमााले अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको खेलकुि
दिकासको लादग नेपाल सरकारका सबै
दनकायहरु तथा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने
दिदभन्न सघं सस्ं थाहरुको साथ र सहयोगको
आिश्यक रहेको बताउनु भयो । उि काक्राममा
मदहला बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक

३०३०

मन्त्रालयका उपसदचि तथा अपाङ्गता
अदधकार प्रिद्धान शाखाका शाखा प्रमख
ु
पशपु दत महतले बोदसया खेलले समाजमा
अपाङ्गता भएका व्यदिहरु प्रदत सकारात्मक
सन्िेश दिने बताउिै यस दिषयमा सबै
सरोकारिाला दनकायहरुले ध्यान दिनु पने
बताउनु भयो । अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
२८ औ अन्तरादरिय दििसका अिसरमा
काठमाण्िौंमा आयोजना गररएको बोदसया खेल
प्रदतयोदगता कायाक्रमका प्रमख
ु अदतदथ तथा
स्िास््य तथा जनसख्ं या मन्त्रालय कुष्ठरोग
दनयन्त्रण तथा अपाङ्गता व्िस्थापन शाखाका
शाखा प्रमख
ु रदिन्रका बास्कोटाले ह्वीदलचयर
प्रयोगकताा तथा बौदद्धक अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुले खेल्ने यो बोदसया खेललाई िेश भरी
नै खेलाउनु पने र समाजमा अपाङ्गता भएका
व्यदिहरु प्रदत सकारात्मक सन्िेश दिनको लादग
सहयोग हुने बताउिै आफ्नो शाखाको तफा बाट
यो खेलको दिकासको लादग सक्िो सहयोग गने
बताउनु भयो । सो कायाक्रमको सञ्चालन
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका लादग नेपाल
बोदसया सघं की महासदचि िेबकुमारी
पराजल
ु ीले गनाु भएको दथयो ।
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अनरु ािा नाटक प्रदशान

रादरिय मानदसक स्िास््य स्िािलम्िन सगं ठन
कोदशशको आयोजनामा अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुको २८ औ अन्तरादरिय दििसको
अिसरमा दिदभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका

अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदकतहरुले
अपाङ्गता भएकै कारण घर पररिार तथा
सामादजक रुपम भोग्न परे का समस्या तथा
सािाजदनक स्थानमा र सरकारी दनकायबाट दलने
सेिा सदु िधाको उपयोग गने क्रममा भोग्न परे का
समस्याहरुलाई दचत्रण गररएको दथयो । सो

कोस्शशको आयोजनामा प्रकारका अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूका स्वस्भन्न सवालहरू समावेश गरेर काठमाण्डौंमा अनुराधा नामक नािक
प्रिशय न कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : शस्मिला स्िश्वकमाि

व्यदिहरुका दिदभन्न सिालहरु समािेश गरे र
काठमाण्िौंमा अनरु ाधा नामक नाटक प्रिशान
गररयो । सो नाटकमा मनोसामादजक अपाङ्गता,
दृदिदिदहन तथा बौदद्धक अपाङ्गताका साथै

नाटक प्रिशान पिात रादरिय मानदसक स्िास््य
स्िािलम्िन सगं ठन कोदशशका दनिेशक मातृका
िेिकोटाले मनोसामादजक तथा अन्य प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका यस्ता

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

३१३१

समाचार विविध

समस्याहरुको समाधानको लादग राज्यले पहल
गनाु पने कुरामा जोि दिनु भएको दथयो । त्यसै
गरी मदहला बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक
मन्त्रालयका उपसदचि तथा अपाङ्गता
अदधकार प्रिद्धान शाखाका शाखा प्रमख
ु
पशपु दत महतले अपाङ्गत भएका व्यदिहरुका
लादग मन्त्रालयले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने

दिदभन्न सघं सस्ं थाहरुसँग सहकाया गरे र काम गिै
आएको र आगामी दिनमा पदन यी सस्ं थाहरुको
सल्लाह सझु ाि अनसु ार काम गने बताउनु
भएको दथयो । त्यसै गरी उहाँले यस्ता नाटकहरु
धेरै मादनसहरु भएको स्थान र सरकारी दनकायका
प्रदतदनधहरुलाई िेखाउनु पने पदन बताउनु भएको
दथयो ।

अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पनु स्थाापना के न्द्र बनेपामा पतन अपाङ्गता
भएका व्यतिहरुको २८ औ ं अन्तराातरिय तदवस मनाइयो

अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पनु स्थाापना के न्रका

बनेपाको आयोजना तथा दिदभन्न सघं
सस्ं थाहरुको सहयोगमा दिदभन्न कायाक्रमहरुको
आयोजना गरे र अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको

अपाङ् ग बाल अतपिाल िथा पुनतथाय पना के न्र बनेपामा अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूको २८ औ ं अन्िराय स्ष्िय स्िवसका अवसरमा गररएको कायय क्रमको एक झलक ।
तस्विर : तारा ििन सेडाई
३२३२
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२८ औ ं अन्तराादरिय दििस सम्पन्न गररयो । यो
दििसको अिसरमा अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा
पनु स्थाापना के न्रका बनेपामा गररएको कायाक्रममा
उपचाराथा रहेका अपाङ्गता भएका
बालबादलकाहरुले दिदभन्न दचत्रहरु बनाएर
प्रिशान गरेका दथए । त्यसै गरी सो कायाक्रममा
अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पनु स्थाापना के न्रका
बनेपाका कायाकारी दनिेशक िा. दििेक
बाँस्कोटाले यस दििसको अिसरमा सबै
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको सफलताको
शभु कामना व्यि गिै सबै सरोकारिाला
दनकायहरुले आफ्ना कायाक्रमहरुमा अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुका सिालहरुलाई समािेश गरे र
काम गनाु पने बताउनु भयो । साथै उहाँले यस

अस्पताल तथा पुनस्थाापना के न्ि«ले स्थापनाकाल
िेदख नै शारीररक अपाङ्गता भएका
बालबादलकाहरुको उपचार तथा पनु स्थाापनाको
लादग काम गिै आएको पदन बताउनु भयो ।
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििसका अिसरमा आयोजना
गररएको कायाक्रममा सोही अस्पतालमा उपचार
हुनु भएका शारीररक अपाङ्गता भएका व्यदि
दभम बहािरु दि.क.लाई सम्मान पदन गररएको
दथयो । कायाक्रममा उि अस्पतालमा उपचाराथा
अपाङ्गता भएका बालबादलकाहरु, अदभभािक
तथा कमाचारीहरुको सहभादगता रहेको दथयो भने
१० जना अपाङ्गता भएका बालबादलकाहरुले
दचत्रकला प्रदतयोदगतामा सहभागी भएका दथए ।

अपाङ्गता तदवसका अवसरमा गोकर्ेश्वर नगरपातलका द्वारा सहायक सामाग्री तवतरर्

काठमाण्िौंको गोकणेश्वर नगरपादलकाको
आयोजनामा “दिगो दिकासको लक्ष्य :
अपाङ्गता मैत्री भदिश्य” भन्ने नारा सदहत
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तरादरिय दििस दिदभन्न कायाक्रमको
आयोजना गरे र काठमाण्िौंको गोकणेश्वरमा
सम्पन्न गररयो । यस दििसका अिसरमा

गोकणेश्वर नगरपादलकामा रहेका दिदभन्न
प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई
सहायक सामाग्री पदन दितरण गररएको दथयो ।
सो कायाक्रममा गोकणेश्वर नगरपादलकाकी
उपमेयर शादन्त नेपालले गत िषामा पदन
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको अन्तराादरिय
अपाङ्गता दििसको अिसरमा गोकणेश्वर
नगरपादलकामा रहेका दिदभन्न प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई अपाङ्गता

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

३३३३

समाचार विविध

काठमाण्डौंको गोकणेश्वर नगरपास्लकाको आयोजनामा अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूको २८ औ ं अन्िराय स्ष्िय स्िवसका अवसरमा सहायक
सामाग्री स्विरण कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : जगस्िश प्रसाि अस्िकारी

पररचय पत्र दितरण गरेको बताउिै यस यस
क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
लादग काम गने दिदभन्न सघं सस्ं थाहरुलाई
आिश्यकता अनसु ारको सहयोग गरे को बताउनु
भयो । त्यसै गरी उहाँले हामी सबैले अपाङ्गता
भएका
व्यदिहरुका
सिालहरुलाई
प्राथादमकताका साथ हेनाु पने र उनीहरुको
हकदहत र अदधकारको लादग काम गने बताउिै
यस दििसको अिसरमा सम्पणू ा अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुको सफलताको शभु कामना
पदन व्यि गनाु भएको दथयो । त्यसै गरी उि
दििसको अिसरमा आयोजना गररएको
कायाक्रममा गोकणेश्वर नगरपादलकाका मेयर
३४३४

सन्तोष चादलसेले अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुको २८ औ ं अन्तराादरिय दििसको
अिसरमा शभु कामना दििै यस नगरपादलकाले
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको सिालमा
आिाज उठाउने र आफ्ना कायाक्रमहरुमा पदन
समािेश गराउने बताउनु भयो । सो कायाक्रममा
काठमाण्िौंको गोकणेश्वर नगरपादलकामा रहेका
दिदभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यदिहरु,
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने दिदभन्न सघं
सस्ं थाका प्रदतदनदधहरुको सदक्रय सहभागीता
रहेको दथयो ।
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िातदङ्गमा अपाङ्गता भएका व्यतिहरुको २८ औ ं अन्तराातरिय तदवस मनाइयो

धादिङ्ग दजल्लाको दनलकण्ठ नगरपादलका,
गल्छी गाँउपादलका, दसद्धलेक गाँउपादलका र
गजरु ी गाउँपादलकाको आयोजना तथा अपाङ्ग
कल्याण सघं धादिङ्गको समन्ियमा दिदभन्न
कायाक्रमहरूको आयोजना गरे र अपाङ्गता
भएका व्यदिहरूको २८ औ ं अन्तराादरिय दििस
सम्पन्न गररयो । “दिगो दिकासको लक्ष्य :
अपाङ्गता मैत्री भदिरय ” भन्ने नारा सदहत
मनाइएको अपाङ्गता भएका व्यदिहरूको २८

औ ं अन्तराादरिय दििसको अिसरमा दनलकण्ठ
नगरपादलकाको नमनु ा बौदद्धक दिद्यालयमा
सम्पन्न कायाक्रममा अपाङ्गता भएका
व्यदिहरू, अदभभािक तथा अपाङ्गताको
क्षेत्रमा काम गने दिदभन्न सघं सस्ं था र स्थानीय
सरोकारिाला दनकायका प्रदतदनदधहरू सदहत
र्यालीको आयोजना गररएको दथयो । सो
दििसको अिसरमा अपाङ्ग कल्याण सघं
धादिङ्का अध्यक्ष गणु राज खदतििाले
दनलकण्ठ नगरपादलकामा आयोजना गररएको
कायाक्रममा अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको

धास्िङ् ग स्जल्लामा अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूको २८ औ ं अन्िराय स्ष्िय स्िवस मनाउँिै गिाय को एक झलक । तस्विर : सुस्िप िुिाडी,
िास्िङ् ग
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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भौदतक सरं चना तथा दिगो दिकास लक्ष्यको
दिषयमा कायापत्र पदन प्रस्ततु गनाु भएको दथयो ।
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििसका अिसरमा दनलकण्ठ
नगरपादलकामा आयोजना गररएको कायाक्रममा
७० जनाको सहभादगता रहेको दथयो भने सो
कायाक्रम दनलकण्ठ नागरपादलकाका उपमेयर
मनराज भण्िारीको सयं ोजकत्िमा सम्पन्न
भएको दथयो । दनलकण्ठ नगरपादलकामा सम्पन्न
उि कायाक्रममा दनलकण्ठ नागरपादलकाका
उपमेयर मनराज भण्िारी लगायत अपाङ्गता
भएका व्यदिहरु, उनीहरुका अदभभािकहरु र
दिदभन्न
सरोकारिाला
दनकायका
प्रदतदनदधहरुको सहभादगता रहेको दथयो । त्यसै
गरी दसद्धलेक गाँउपादलकाले पदन अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुको २८ औ ं अन्तराादरिय
दििसको अिसरमा अपाङ्ग कल्याण सघं
धादिङ, फोकस नेपाल, पररलदक्षत र शादन्त
नेपालको सहयोगमा कायाक्रमको आयोजना
गररएको दथयो । दसद्धलेक गाँउपादलकाकी
उपाध्यक्ष कमला शमााको सयं ोजकत्िमा सम्पन्न
सो कायाक्रममा अपाङ्ग कल्याण सघं धादिङ्का
कायाक्रम अदधकृ त सदु िप ििु ािीले अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुका दिदभन्न सिालहरुमा
कायापत्र प्रस्ततु गनाु भएको दथयो । कायाक्रममा
३६३६

उपाध्यक्ष कमला शमााले दसद्धलेक
गाँउपादलकाले अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका
लादग दिदभन्न कायाक्रमहरु सञ्चालन गिै
आएको बताउिै आगामी दिनमा पदन यो
गाँउपादलका माफा त अपाङ्गता मैत्री
िातािरणमा काम गने र आिश्यक सहयोग गने
बताउनु भएको दथयो भने उि कायाक्रममा१ सय
जनाको सहभादगता रहेको दथयो । अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुको २८ औ ं अन्तराादरिय
दििसका अिसरमा गजरु ी गाँउपादलकाले पदन
उपाध्यक्ष दसता िुङ्गानाको सयं ोजकत्ि तथा
अपाङ्ग कल्याण सघं धादिङ्को समन्ियमा २५
जनाको सहभादगतामा यो दििस सम्पन्न गरे को
छ भने गल्छी गाँउपादलकाका अध्यक्ष कृ रणहरर
श्रेष्ठको प्रमख
ु आदतत््य तथा उपाध्यक्ष राधा
दतमदल्सनाको सयं ोजकत्िमा अपाङ्गताको
सिालमा अन्तरदक्रया कायाक्रम सदहत
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििस सम्पन्न गररनक
ु ा साथै सो
अिसरमा अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई
बैशाखी, सेतो छिी तथा लट्ठी दनःशल्ु क रूपमा
दितरण गररएको दथयो । सो कायाक्रममा
अपाङ्गता भएका व्यदिहरु, अदभभािक,
सरोकारिाला दनकायका प्रदतदनदधहरु सदहत १
सय जनाको सहभादगता रहेको दथयो ।
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अपाङ्ग कोर्द्वारा अपाङ्गता प्रततभा पुरस्कार तवतरर्
१७ मंस्सर २०७६ शस्मिला स्िश्वकमाि, काठमाण्डौं

रादरिय अपाङ्ग कोषको आयोजना र स्िास््य
तथा जनसख्ं या मन्त्रालय कुष्ठरोग दनयन्त्रण तथा
अपाङ्गता व्यिस्थापन शाखा टेकु, मदहला
बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय,
काठमाण्िौं महानगरपादलका, रादरिय यिु ा
पररषि र ह्यम्ु यानीटी एण्ि इन्क्लजु नको
सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको
अन्तरादरिय दििसका अिसरमा काठमाण्िौंमा

अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई अपाङ्गता
प्रदतभा परु स्कारद्वारा सम्मान कायाक्रम गररयो ।
सो कायाक्रमको उद्घाटन कायाक्रमका प्रमख
ु
अदतदत तथा मदहला बालादलका तथा ज्येष्ठ
नागररक मन्त्री पािात गरुु ङ्ले पानसमा दिप
प्रज्िलन गरे र गनाु भएको दथयो । सो कायाक्रममा
रादरिय अपाङ्ग कोषका सभापदत गोपाल
भण्िारीले अपाङ्गता भएका व्यदिहरुो २८औ ं
अन्तराादरिय दििसका अिसरमा सबैलाई
शभु कामना दििै अपाङ्गता भएका व्यदिहरुका

रास्ष्िय अपाङ् ग कोषको आयोजनामा अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूको अन्िराय स्ष्िय स्िवसका अवसरमा काठमाण्डौंमा अपाङ् गिा भएका
व्यस्िहरूलाई अपाङ् गिा प्रस्िभा पुरतकारद्वारा सम्मान कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : गणेश सिु ेिी
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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सिालहरुलाई राज्य स्तरबाट प्राथदमकताका
आधारमा हेररनु पने बताउनु भयो । त्यसै गरी
रादरिय अपाङ्ग महासघं नेपालका पिू ा अध्यक्ष
िा.दिरे न्रकाराज पोखरे लले अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुका
सिालहरुलाई
सम्बन्धीत
दनकायहरुले सम्बोधन गनाु पने र अपाङ्गता
अनक
ु ु लको िातािरणमा अपाङ्गता मैत्री
प्रदिदधको दिकास गनाु पने बताउिै यस
सस्ं थाबाट सम्मादनत हुनु हुने सम्पणू ा अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुलाई बधाई दिनु भएको दथयो
भने रादरिय सभा सिस्य प्रकाश पन्थले
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको पक्षमा बनाएका
ऐन काननू हरुलाई पणू ा रुपमा कायान्ियन गनाको
लादग र अब बन्ने नीदत दनमााणहरु अपाङ्गता
मैत्री बनाउन पहल गने र आफु सधै अपाङ्गता
भएका व्यदिहरुको हक अदधकारको लादग
सहयोग गने बताउनु भयो । कायाक्रमको
सञ्चालनका क्रममा रादरिय अपाङ्ग कोषका
सिस्य – सदचि यमनाथ मैनालीले रादरिय
अपाङ्ग कोषले स्थापना काल िेदख नै
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको लादग
आिश्यकता अनसु ारको सहयोगी सामाग्री
दितरण गिै आएको र अपाङ्गताको क्षेत्रमा
योगिान पर्ु याएका अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुको योगिानको किर गनाको लादग
३८३८

सम्मान गिै आएको बताउनु भयो । सो
कायाक्रममा कायाक्रमका प्रमख
ु अदतदथ तथा
मदहला बालबादलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्री
पािात गरुु ङले अपाङ्गता भएका व्यदिहरुलाई
पदन अन्य नागररक सहरको सेिा सदु िधा प्रिान
गनाु पने र उनीहरु अनक
ु ु लको िातािरणको
दनमााण गरी राज्यका हरे क कायामा सहभागीता
गराउनु पने बताउनु भयो । रादरिय अपाङ्ग
कोषले अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििसको अिसर पारे र आफु
अपाङ्गता भएर पदन अपाङ्गता भएका
व्यदिहरुको क्षेत्रमा योगिान प¥ु याएको
अपाङ्गता भएका व्यदिहरु, समाज सेिी तथा
परु स्कार स्थापना गने व्यदिहरुलाई पदन सम्मान
गिै किर पत्र प्रिान गररएको दथयो । यस
दििसको अिसरमा एस.ई.ई.मा उत्कृ ष्ठ अंक
ल्याउनु हुने हुम्लाका शारीररक अपाङ्गता
भएका दिद्याथी कमला महतरा, निु ाकोटका
बदहरा अपाङ्गता भएका दिद्याथी दििेक बस्नेत
र धादिङका रजनी थापा मगर, काठमाण्िौं
शक
ं रापरु नगरपादलकाका दृदिदिदहन अपाङ्गता
भएका व्यदि ररया श्रेष्ठलाई अपाङ्ग प्रदतभा
परु स्कार प्रिान गररएको दथयो । अपाङ्ग दशक्षक
सम्मान परु स्कार अन्तगात उियपरु गाईघाटका
शारीररक अपाङ्गता भएकी दशक्षक दसता
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पौिेल, झापाका बदहरा दशक्षक गोपाल तामाङ्
सयु ादिनायक भिपरु का दृदिदिदहन दशक्षक दभम
प्रसाि दतिारीलाई अपाङ्ग दशक्षक सम्मान
परु स्कारबाट सम्मान गररएको दथयो । त्यसै गरी
हेम गंगा शारीररक अपाङ्गता प्रदतभा
परु स्करबाट लमजङु का दहमोफे दलयाको कारण
शारीररक अपाङ्गता हुनु भएका व्यदि बेिराज
िुङ्गाना र रौतहटकी शारीररक अपाङ्गता
भएकी मदहला नेहा कुमारीलाई सम्मान गररएको
दथयो भने धन इदन्िरा राणा बदहरा प्रदतभा
परु स्कारबाट झापा दजल्लाका बदहरा दशक्षक
तथा समाज सेिी गोपाल खरे ल, चन्ि« कुमार
भट्टराई दृदिदिदहन परु स्कारबाट स्याङ्जाका
दृदिदिदहन अपाङ्गता भएका व्यदि रामचन्ि«
गैर, इश्वरी मोनी बौदद्धक अपाङ्ग प्रदतभा
परु स्कारबाट काठमाण्िौंका िाउन दसण्िोम
अपाङ्गता भएका व्यदि प्रिेश अयााललाई

प्रिान गररएको दथयो । त्यसै गरी ज्योती के .सी.
मेरुिण्ि पक्षघात परु स्कारबाट काठमाण्िौंकी
शारीररक अपाङ्गता भएकी मदहला गायत्री
िाहाल, कलाकार हररप्रसाि स्िरोजगार
परु स्कारबाट खोटाङ्का ह्वीलदचयर प्रयोगकताा
शारीररक अपाङ्गता भएका व्यदि लंक बहािरु
खि्का, िा. दिरे न्रकाराज पोखरे ल प्रदिदध
सम्मानबाट लदलतपरु दनिासी सरकारी
कमाचारीका रुपमा कायारत दृदिदिदहन
अपाङ्गता भएकी व्यदि दनरा अदधकारी र
दिपक माझीलाई प्रिान गररएको दथयो । त्यसै
गरी ज्योती के .सी. मेरुिण्ि पक्षात सम्मान
परु स्कार र िा.दिरे न्रकाराज पोखरे ल सचू ना प्रदिदध
सम्मान परु स्कार स्थापना गरे कोमा उहाँहरुलाई
पदन किर पत्र सदहत िोसल्ला ओिाएर सम्मान
गररएको दथयो ।

झापामा पतन मनाइयो अपाङ्गता भएका व्यतिहरुको अन्तरातरिय तदवस
१७ मंस्सर २०७६ मिन बोहोरा, झापा

“दिगो दिकासको लक्ष्य : अपाङ्गता मैत्री
भदिश्य” भन्ने रादरिय नारा सदहत झापामा पदन
दिदभन्न कायाक्रमहरुको आयोजना गरे र
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििस सम्पन्न गररएको छ । सो

दििसका अिसरमा िमक अपाङ्ग सहयोग
सदमदतको आयोजना तथा स्थानीय तहको
सहयोगमा प्रिेश स्तरीय अपाङ्ग पनु स्थाापना
के न्रका दनमााणको सहयोगाथा िमक साँस्कृ दतक
कायाक्रमको पदन आयोजना गररएको दथयो ।
अपाङ्गता भएका व्यदिहरुको २८ औ ं
अन्तराादरिय दििसका अिसरमा िमकमा

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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“स्िगो स्वकासको लक्ष्य : अपाङ् गिा मैत्री भस्वष्य” भन्ने रास्ष्िय नारा सस्हि झापामा पस्न स्वस्भन्न कायय क्रमहरूको आयोजना गरेर
अपाङ् गिा भएका व्यस्िहरूको २८ औ ं अन्िराय स्ष्िय स्िवस सम्पन्न कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : मिन बोहरा

आयोजना गररएको िमक साँस्कृ दतक
कायाक्रममा लोकदप्रय कलाकारहरु शम्भु राई,
मनोज गजरु े ल, अमृत खाती, राजा राजेन्रका
पोखरे ल, उषा श्रेष्ठ, दमना दनरौला, टंक
बिु ाथोकी, एआर बिु ाथोकी, अशोक िजी,
दनलम िुङ्गाना, लोकगायक लक्ष्मी प्रसाि
जोशी, बाल कलाकार ररयाज लगायतले गीत,
नृत्य, प्रहसन प्रस्ततु गनाु भएको दथयो । सो
कायाक्रममा य.ू एन.एच.दस.आर. तथा आम्िा
नेपालको तफा बाट प्रिेश नं १ मा दनमााण गररन
लागेको अपाङ्ग पनु स्थाापना के न्रकाका लादग रु
१५ लाख रुपैया बराबरका थेरापी उपकरणहरु
पदन हस्तान्तरण गररएको दथयो । यस
कायाक्रममा िमक अपाङ्ग सहयोग सदमदतका
सदचि मिन बोहोराले यस पनु स्थाापना के न्रका
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दनमााणको लादग स्थानीय तथा प्रिेश सरकारको
पदन सहयोग रहेको र यसै भिन दनमााणको लादग
सहयोगाथा साँस्कृ दतक साझ कायाक्रमको
आयोजना गररएको बताउनु भयो । त्यसै गरी
िमक अपाङ्ग सहयोग सदमदतका अध्यक्ष
खगेन्रका बहािरु भट्टराईले ११ करोि रुपैयाको
लागतमा दनमााण हुन लागेको अपाङ्ग
पनु स्थाापना के न्रकाको घेरबार लगायतको प्रादम्भक
चरणको काम सम्पन्न भएको र १० कट्ठा
क्षेत्रफलमा यो पनु स्थाापना दनमााण गररने बताउनु
भयो । सो कायाक्रममा अपाङ्गताको क्षेत्रम काम
गने दिदभन्न सस्ं थाका प्रदतदनदधहरुका साथै
सरोकारिाला दनकायहरु, अपाङ्गता भएका
व्यदिहरु, उनीहरुका अदभभािकहरुको पदन
सहभागीता रहेको दथयो ।
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