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परिभाषा, प्रकाि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लाक्तग 

िाज्यले उपलब्ध गिाएका सेवा सुक्तवधाहरुको क्तवषयमा 

पक्ति जािकािी गिाएको छ ि अबका दििमा हामी 

सबैको लोक क्तप्रय अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिकामा 

यस ऐिमा भएका व्यवस्थाहरुको बािेमा पक्ति जािकािी 

दििु भएमा अपाङ्गता अक्तधकाि ऐि २०७४ को 

क्तवषयमा सबैलाई जािकािी हुिे क्तथयो । साथै क्तवक्तभन्न 

सिोकािवाला क्तिकायका व्यक्तिहरुको पक्ति अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुका सवालमा ध्याि केक्तदि«त हुिे क्तथयो 

। त्यसै गिी केही समय िेक्ति अपाङ्गता भएका 

बालबाक्तलकाहरुका सवालहरुले अपाङ्ग आवाज 

माक्तसक पक्तिकामा स्थाि पाएको िेक्तििैि । अबका 

दििमा यस क्तवषयमा पक्ति ध्याि दििु हुि अिुिोध गिैैै 

यस हामी सबैको लोक क्तप्रय अपाङ्ग आवाज माक्तसक 

पक्तिकाको उत्तोि उत्तोि प्रगतीको शुभकामिा व्यि 

गिदछु ।  
सजृिा क्तव.क., स्याङ्जा  

अपाङ्ग आवाज परिवािमा िमस्काि । मैले यस 

अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिका रुपमा पढ्िै आएकी छु 

। अपाङ्गता जगतमा यस अपाङ्ग आवाज माक्तसक 

पक्तिकाले क्तवषेश भूक्तमका िेलेको छ ।  यो पक्तिकाल े

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माि िभएि समाजकमा 

िहकेा हिेक िगरिकहरुलाई जिचेतिा जगाउिमा 

सहयोग गिेको छ । िेपाल सिकािले अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुको अक्तधकाि सम्बदधी ऐि २०७४ ल्याई 

सकेको छ । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 

अपाङ्ग आवाज पतिका ज्यादै उपयोगी छ 

अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिकाकासम्पूर्द परिवािमा 

मेिो िमस्काि । म अपाङ्ग आवाज पक्तिकाको क्तियक्तमत 

पाठक हुुँ । यस अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिका मार्द त 

हाम्रो समाजमा िहकेा अदय व्यक्तिहरु तथा 

सिोकािवाला क्तिकायहरुका व्यक्तिहरुले अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुको अवस्था, चुिौती, अपाङ्गता 

अक्तधकाि तथा िाज्यले उपलब्ध गिाएका सेवा 

सुक्तवधाहरुको क्तवषयमा जाने्न अवसि पाएका छि् । यसले 

समाज रुपादतिर्को रुपमा वा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरु प्रक्तत गरििे व्यवहािमा सकािात्मक परिवदति 

ल्याउिमा धेिै सहयोग गिेको छ । यस पक्तिकाले ग्राक्तमर् 

क्षेि िेक्ति सहिी क्षेि सिकािी पक्ष, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुको भोगाई पीडा, सर्लताका कथाहरु क्तवक्तभन्न 

संस्थाहरुको परिचय कामका बािेमा उल्लेि गरिदििे 

भएको हुिाुँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका 

गक्ततक्तवक्तधहरुको क्तवषयमा जाने्न अवसि जुटेको छ । यस 

अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिकाले अझ धेिै अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई समेट्ि सकोस्  । 

साथै यस अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिकाको उत्ति उत्ति 

प्रगक्ततको कामिा गिदछु ।  

पाठक  पत्र 

सम्पािक ज्यू, िमस्काि । मैले यो पक्तिका मार्द त 

अपाङ्गता सम्बदधी धेिै जसो उपलब्धी मुलक 

सामग्रीहरु पढ्ि पाएकी छु । त्यसैले मलाई यो पक्तिका 

ज्यि ै िाम्रो लाग्छ । यस अपाङ्ग आवाज माक्तसक 

पक्तिका हामी सबैको लोकक्तप्रय पक्तिका हो । यस 

पक्तिकालाई सातै प्रिशेमा पुर् याउि पाए धेिै जसो 

व्यक्तिहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्तवषयमा 

जािकािी क्तलि पाउिे क्तथए । यसकाा साथै यस 

अपाङ्ग आवाज माक्तसक पक्तिकामा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुको लाक्तग िाज्यले उपलब्ध गिाएका क्तवक्तभन्न 

सेवा सुक्तवधाहरुको बािेमा पक्ति सामाग्रीहरु समावेश 

गिद सकेम अझ िाम्रो हुिे क्तथयो । यस पक्तिकालाई सबै 

सिोकािवाला क्तिकायहरु समक्ष पुर् याउिु हुि अिुिोध 

गि ै यस पक्तिकाको प्रगतीको शुभकामिा व्यि गिद 

चाहदछु ।    

क्तििञ्जि सापकोटा, बर्िदया  

अपाङ्गता अतिकार ऐन २०७४ मा भएका 

व्यवस्थाहरुको पतन जानकारी गराउनु होला 

िक्तवि क्तसग्िेल, कास्की 

सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका 

व्यतिहरुका सवालहरु समावेश गनुा होला 



 

अन्य महिलािरू जस्तै अपाङ्गता भएका महिलािरूको लाहग पहि 

प्रजिि ्स्वास््य अहिकार छ । तर हवहभन्ि चिुौती तथा अवरोिको 

कारण अहिकाांश अपाङ्गता भएका महिलािरूले प्रजिि ्स्वास््य 

सेवाको उपभोग गिन पाएको अवस्था छैि । िाम्रा स्वास््य 

हिकायिरू, स्वास््यकमीिरु, िाम्रा सचूिा सामाग्रीिरू, सेवा प्रदाि 

गिे हिकायिरु अपाङ्गता अिकुुल ििदुा र समयमा िै उपयकु्त 

सचूिा प्राप्त गिन िसक्दा अहिकाांश अपाङ्गता भएका महिलािरुले 

सरुहित माततृ्व तथा प्रजिि ् स्वास््य अहिकारबाट बहचचत ििु 

परेको छ । हवहभन्ि स्वास््यका सवालिरु मध्ये अन्य िागररकिरु 

जस्तै अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरु तथा महिलािरुको प्रजिि ्

स्वास््य अहिकार पहि एक िो । प्रजिि ्स्वास््य अहिकार परूुष 

तथा महिला दबैुको सरोकारको हवषय िो । अन्य महिलािरु जस्तै 

अपाङ्गता भएका महिलािरुको सरुहित माततृ्व तथा प्रजिि ्

स्वास््य सम्बन्िमा हवहभन्ि जहटलतािरु रिकेा छि ् । स्वास््य 

जााँच कै क्रममा अपाङ्गता भएका परूुषिरुका पहि जहटलतािरु िेरै 

िै छि ्। तर पहि अपाङ्गता भएका महिलािरुको सरुहित माततृ्व 

तथा प्रजिि ्स्वास््यको अवस्था हिकै चिुौती पणून रिकेो पाइन्छ । 

स्वास््य जााँचका क्रममा स्वास््य हिकायिरुमा जादा त्यिााँ 

अपाङ्गतामैत्री सांरचिा िुदिैि भिे स्वास््यकमीिरु पहि 

अपाङ्गताको हवषयमा जािकार भएको पाइदिै । जााँच गिे 

सामाग्रीिरु अपाङ्गता मैत्री िुदिैि ् जसले गदान अहिकाांश 

अपाङ्गता भएका महिलािरुले अन्य स्वास््यका साथै सरुहित 

माततृ्व तथा प्रजिि ् स्वास््य सेवाको सिी सदपुयोग गिन सकेको 

पाइदिै । िाम्रा अहिकाांश अपाङ्गता भएका महिलािरुले आफु 

अपाङ्गता भएकै कारण स्वास््य हिकायमा गएर जााँच गिन 

पाउदिैि ्। हकिकी त्यिााँका सांरचिािरुमा ह्वीलहचयर तथा सियोगी 

सामाग्री प्रयोग गिे अपाङ्गता भएका महिलािरु जाि सक्दिैि ्। ती 

हिकायिरुमा रिकेा एक दईु वटा हसाँढीिरुले अवरोि ल्याउछ । 

त्यस्तै गरी बहिरा अपाङ्गता भएका महिलािरु स्वास््य हिकायमा 

जााँच गिन जािे क्रममा सचचार अभावमा पहि चिुौती िनु्छ । 

स्वास््यकमीिरुलाई अपाङ्गताको हवषयमा पणून रुपमा जािकारी 

ििुदा, समाजमा सामाहजक, राजिीहतक र सााँस्कृहतक हवभेद िुदा, 

अपाङ्गता मैत्री सांरचिा ििुदा, अपाङ्गता भएका महिलािरुको 

यौि तथा प्रजिि ्सम्बन्िी गलत िारणा, सावनजहिक रुपमा बिस 

ििुदा, भएका िीहत हियमिरू पणून रूपमा कायानन्वयि ििुाँदा 

अहिकाांश अपाङ्गता भएका महिलािरूले प्रजिि स्वास््य सेवा 

हलिे क्रममा समस्या भोग्ि परेको छ भिे अहिकाांशले यस्ता सेवा 

सहुविाको उपयोग गिन िै पाएका छैिि ्। अझै पहि िाम्रो समाजमा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरू प्रहतको िकारात्मक अविारणाको 

अन्त्य िुि सकेको छैि । अपाङ्गता भएका महिलाले हववाि 

पश्चात ् हकि बच्चा जन्माउि ुपर् यो भन्िे सोच रानेिे, गभानवस्थामा 

उपयकु्त िरेचाि िपाउिे, पोषणयकु्त खािाको अभाव, िरेक 

सांरचिािरु अपाङ्गता मैत्री ििुि ु र स्वास््य हिकायिरु घर दहेख 

टाढा िुि ुर ती पहि अपाङ्गता मैत्री ििुि,ु स्वास््यकमीिरुले पहि 

अपाङ्गता भएका महिलािरुले हकि सन्ताि जन्माउि पर् यो भिेर 

मिोबल कमजोर पाररहददा पहि अहिकाांश अपाङ्गता भएका 

महिलािरुले स्वास््य सेवा हलिबाट बहचचत भएका छि ् । 

अपाङ्गता भएका महिलािरुलाई सिज रुपमा प्रजिि ् स्वास््य 

अहिकारको सेवा प्रदाि गिनको लाहग हवहभन्ि स्वास््य 

हिकायिरुमा सबै प्रकारका अपाङ्गताको हवषयमा जािकार िुि 

जरुरी छ । त्यसै गरी उिीिरुको आत्म सम्माि, सांवेदिहशलता, 

उिीिरु प्रहत गररिे व्यविार, उिीिरुको लाहग उपयकु्त वातावरणको 

सजृिा, हवहभन्ि अवसर तथा सिभाहगता लगाएतका कुरामा 

सम्बन्िीत हिकायले चासो हदि जरुरी िुन्छ । त्यसै गरी िेपालको 

सांहविाि २०७२ को िारा ३५ मा स्वास््यको अहिकार, िारा ३८ 

मा प्रत्येक महिलालाई सरुहित माततृ्व तथा प्रजिि ् स्वास््य 

सम्बहन्ि िक ििेु व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको अहिकार सम्बन्िी मिासन्िीको िारा २५ मा 

स्वास््यको अहिकारमा अपाङ्गता भएका महिलािरुको पिुाँच र 

गणुस्तरलाई ध्यािमा रानेि ुपिे दाहयत्व राज्य पिलाई तोकेको छ । 

तर अझै पहि सरकारी अस्पतालिरुमा ह्वीलहचयर प्रयोगकतान तथा 

अन्य सियोगी सामाग्री प्रयोगकतान, िोचापड्ुका लगाएतका 

अपाङ्गता भएका महिलािरुलाई सिज ििेु गरी अस्पतालका 

शैयािरु हिमानण गररएको पाइदिै । अबका हदिमा राज्य स्तरबाट 

सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलािरुको प्रजिि ् स्वास््य 

अहिकार सहुिहश्चतका लाहग काम गिन जरुरी रिकेो छ ।  

सम्पादकीय 

अपाङ्गता भएका मतहलाहरूको प्रजनन स्वास््य 

अतिकारको अवस्था 
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अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

िरेक वषनको हडसमे्बर १० ताररका हदि हवश्व 

भरी िै अन्तरानहरिय मािव अहिकार हदवस 

मिाइिे गररन्छ । यसै क्रममा यर पटक पहि 

हवगतमा जस्तै हवहभन्ि कायनक्रमिरुको 

आयोजिा गरेर सप्ताि व्यापी रुपमा हडसेम्बर 

१० ताररक अथानत मांहसर २५ गतेका हदि 

“हदगो हवकासको आिार, सबैका लाहग मािव 

अहिकार” भन्िे िारा सहित ७१ औ ां 

अन्तराहरिय मािव अहिकार हदवस सम्पन्ि 

गररयो । यस  अन्तरानहरिय मािव अहिकार 

हदवसका अवसरमा काठमाण्डौंको 

भकुृटीमण्डपबाट जिचेतिा मलुक  र् याली 

हिकाहलएको हथयो । उक्त र् याली भरकाकाली, 

सहिदगेट, वीर अस्पताल िुद ै रत्िपाकन मा गएर 

शभुकामिा मन्तव्य पश्चात समापि गररएको  

हथयो ।  “हदगो हवकासको आिार, सबकैा 
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लाहग मािव अहिकार” भन्िे राहरिय िाराका 

साथ दशे भरी िै मिाईएको ७१ औ ां 

अन्तराहरिय मािव अहिकार हदवसका 

हवहभन्ि कायनक्रमिरुमा हवहभन्ि समदुाय, 

वगनका साथै हवहभन्ि प्रकारका अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुको पहि सिभागीता रिकेो 

हथयो । यसरी िामीले अन्तरानहरिय रुपमा ि ै

मािव अहिकार हदवस मिाई रिदा अहिकाांश 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले अझै पहि 

हवहभन्ि अवरोिको कारण मािव अहिकारको 

अिभुतूी गिन िपाएको अवस्था छ । यस 

हवषयमा अपाङ्गताको िेत्रमा काम गिे 

हवहभन्ि सांघ सांस्थािरु र मािव 

अहिकारकमीिरुले केिी कामको सरुुवात 

मानव अधिकार त सबैको लाधग हुन्द्छ धकन भने मानव अधिकार भनेको 
मान्द्छ ेहुनुको नाताल ेजन्द्म भएर जन्द्मनुको नाताले प्राप्त गरेको प्राकृधतक 
अधिकार हो । मानव अधिकारको उपयोगको लाधग अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुलाई हामीले छोड्नु हुदैन । उनीहरुका सवालहरुलाई पधन 
सँगसँगै लैजानु पदयछ । हरेक वर्य मनाउद ैआइएको अन्द्तराधरिय मानव 
अधिकार धदवसल ेसबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई सम्बोिन गद ै
उनीहरुको पधन मानव अधिकार सधुनधचचत गराउन ुपदयछ । हामीले हरेक फोरमहरुमा बोल्ने 
क्रममा र नीधत धनमाण बनाउदा सल्लाह सझुाव धदन ेक्रममा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका 
सवालहरुलाई पधन समावशे गनुय पने भनरे सल्लाह सुझावहरु धदएका छौ  । हामी धवगतका 
धदनमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सवालहरुमा अगाधड बधि रहेका धियौ र अबका 
धदनमा पधन हामी अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई प्राधिमकताका साि अगाधड 
बिाउन लाधग पन ेछौ । हामी मानव अधिकारकमीहरु तिा राज्य स्तरबाट अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुको समानता, सबै अधिकार प्रत्याभूत गरी अवसर प्रदान गधरनु पदयछ । मानव 
अधिकार सबैका लधग समान हुन ु पछय र सबैको लाधग मानव अधिकार उपभोग गन े
पधरवेशको धसजयना गनुय पछय ।  

अपाङ्गता भएका व्यतिहरुको मानव अतिकार सुतनतित गराउनु पदाछ 

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 
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गरेको भए पहि अहिकाांश अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुले पणून रुपमा मािव अहिकारको 

प्रत्यभहूत गिन पाएको पाइदिै ।  

राहरिय मािव अहिकार आयोग लगाएतका 

मािव अहिकारको िेत्रमा काम गिे १७१ वटा 

सांस्थािरुको आयोजिामा काठमाण्डौंमा 

हवहभन्ि कायनक्रमिरुको आयोजिा गररएको 

हथयो । जसमा हवहभन्ि वगन तथा समदुायिरुल े

यस वर्यको ७१ औ अन्द्तराधरि मानव अधिकार धदवसको अवसरमा 
सम्पूणय समदुायका साि ै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकार 
सुधनचचत होस भन्न ेशुभकामना धदन चाहन्द्छु । अन्द्य नागधरकहरु जस्तै 
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुले पधन आफ्नो मानव अधिकारको उपयोग 

गनय पाउनु पदयछ । त्यसको लाधग अपाङ्गता मैत्री सरंचना धनमाण गनुयका साि ैअवसर प्रदान 
गनुय पदयछ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको हक धहत र अधिकार स्िापीत गनयका लाधग र 
उनीहरुको सवालमा काम गनयका लाधग अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सही तथ्याङ्क 
संकलन गनय आवचयक छ । यस धवर्यमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरु, यस क्षेत्रमा काम गन े
धवधभन्न सघं संस्िाहरु तिा हामी सम्पणूय अधिकारकमीहरुले अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका 
सवालहरुलाई प्रािाधमकता धदएर काम गनुय पदयछ । तब मात्र हामील े हरेक बर्य मनाउन े
अन्द्तराधरिय मानव अधिकार धदवसको साियकता रहन े छ । साि ै अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुको सवालमा वडा स्तरबाट नै काम गनुय पदयछ भने अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका 
लाधग राज्यले उपलब्ि गराएका सेवा सधुविाहरु उपलब्ि गराउनु तफय  पधन हामीले काम 
गनुयका सािै लोकसेवा आयोगमा आरक्षण उपलब्ि गराउन, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ि गराउन, 
अपाङ्गता अनुकुलको वातावरणमा धशक्षा प्रदान गनयको लाधग राज्यल ेकाम गनय जरुरी रहेको 
छ । राज्य स्तरबाट बने्न नीधत धनयमहरुमा पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई 
समावेश गनुय पदयछ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई राज्य स्तर तिा मानव 
अधिकारकमीहरुले पधहलो प्रािाधमकतामा राखेर काम गनय आवचयक रहेको छ । 

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 
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अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सवाल उहाँहरुको मात्र नभएर हामी 
मानव अधिकारकमी तिा सबै सरोकारवाला धनकायहरुको हो । 
अन्द्य नागधरकहरु जस्तै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुले पधन आफ्नो 
मानव अधिकारको उपयोग गनय पाउनु पदयछ । अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुलाई उनीहरुको मानव अधिकारको उपयोग गरेर 
जीवनयापन गनयको लाधग राज्ये पधन अपाङ्गता अनुकूलको सेवा सधुविाहरु उपलब्ि 
गराउन ुपदयछ र यस काययमा सम्पणूय मानव अधिकारकमीहरुले सहयोग गनुय पदयछ । साि ै
हामी सबलैे अपाङ्गता भएका व्यधततहरु प्रधतको दृधरटकोणलाई सकारात्मक बनाउन ुपछय 
। हाम्रो समाजमा कधतपय माधनसहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुले खासै केही गनय 
सतदैन जुन भ्रम रहेको छ त्यो भ्रमलाई अपाङ्गता भएका व्यधततहरुले तोड्नु भएको छ 
। उहाँहरुले अपाङ्गता अनुकूलको वातावरण पाएमा सबै काययहरुमा अिय पूणय सहभागी 
भएर मानव अधिकार तिा अन्द्य सवालमा अगाधड बढ्न सतनु हुन्द्छ । अपाङ्गता जधत 
बेला जो कोहीलाई पधन हुन सतछ त्यसैले अपाङ्गता अनकुूलको संरचना धनमाण गनय, 
हरेक काययक्रमहरु, नीधत योजनाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई 
छुटाउनु हुदैन । समाजमा पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको धवर्यमा जनचेतना 
जगाउन ु पदयछ भन े आ-आफ्ना काययलयहरु तिा काययक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुलाई पधन समावेश गराउन ु पदयछ । त्यसैले यस बर्यको ७१ औ अन्द्तराधरिय 
मानव अधिकार धदवसको " धदगो धवकासको आिार, सबैका लाधग मानव अधिकार" भन्न े
नारालाई साियक बनाउनको लाधग अपाङ्गता भएका व्यधततहरुलाई पधन सँगसँगै लजैान ु
पदयछ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुहरुको मानव अधिकार सधुनधचचत गनयको लाधग हामी 
हाम्रो तफय बाट सतदो सहयोग गने छौ । अधिकारकमीहरुले अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुका सवालमा आवचयक सहयोग गन ेछौ ।   

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

सबै िागररकिरुको िक हित र अहिकार 

सहुिहश्चत गराउि ुपिे, मािव भएर बााँच्ि पाउि ु

पिे, समाजमा रिकेा सबै वगन तथा 

समदुायिरुका सवालिरुलाई समावेश गिुन पिे 
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हामीले हरेक वर्य अन्द्तराधरिय रुपमा नै मानव अधिकार धदवस 
मनाउदै आएका छौं । मानव अधिकार धदवसका यस्ता धवधभन्न 
काययक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सहभागीता पधन हुने 
गरेको छ तर पधन सन्द्तोर्जनक रुपमा सबै अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुल े पणूय रुपमा मानव अधिकारको उपयोग गनय पाएको 

पाइदैन । हामी अपाङ्गता भएका व्यधततहरुले अन्द्य नागधरक सरहको सेवा सुधविाहरु 
प्राप्त गनय सकेका छनैौं । अपाङ्गता मैत्री भौधतक संरचना,  धशक्षण सघं संस्िाहरु 
अपाङ्गता मैत्री नहुदा,  समाजमा अझै पधन अपाङ्गतालाई कमजोरीको रुपमा धलन े
प्रचलनको अन्द्त्य हुन नसतदा यस्ता सेवा सुधविाहरु धलनबाट बधचचत हुन परेको छ । 
हामी अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न सघं संस्िाहरुले अपाङ्गताको सवालमा 
जधत नै आवाज उठाएता पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई पणूय रुपमा 
संबोिन गनय सधकएको अवस्िा छैन । त्यसैल ेअन्द्य नागधरकहरुको तुलनामा अधिकांश 
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुले पूणय रुपमा मानव अधिकारको अनुभूती गनय पाएका छैनन ्
। कधतपय अपाङ्गता भएका मधहलाहरुले धवधभन्न धहसंाको धशकार हनु परेको छ । 
उनीहरुले न्द्याय प्राप्त गनय सकेका छैनन् । सीप भएर पधन रोजगारबाट बधचचत हुन 
परेको अवस्िा छ । मानव अधिकारकमीहरुले अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको 
संवेदनधशलतालाई बुझ्न नसकेको  कारणले पधन हामीहरु मानव अधिकारबाट बधचचत 
हुन परेको हो । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव अधिकार सुधनधचचत गनयका लाधग 
सब मानव अधिकारकमीहरु तिा अपाङ्गता भएका व्यधततहरु र राज्य एक जटु भएर 
हाम्रा सवाललाई सबंोिन गनय सकेमा मात्र अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव 
अधिकारको सुधनधचचतता हुने छ नत्र भने नारामा मात्र धसधमत हुन ेछ ।  

अपाङ्गता भएका व्यतिहरुले मानव अतिकारको प्रत्याभूती 

गना पाएका छैनन ्

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

मागिरु प्रस्ततु गरेका हथए । हवगतको तलुिामा 

यो पहछल्लो समयमा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरु प्रहत केिी सकारात्मक पररवनति 

आएको पाइएता पहि सबै प्रकारका अपाङ्गता 
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मानव अधिकार भन्नाले सम्पूणय माधनसहरुको अधिकारलाई समटे्नु पछय 
त्यसमा पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकार सुधनधचचत हुन 
जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव अधिकार 
सुधनचचतका लाधग हामी सम्पूणय मानव अधिकारकमीहरुको साि र 
सहयोगको जरुरी हुन्द्छ । अन्द्य नागधरकको तलुनामा आवचयकता 
अनुसारको सवेा सधुविाहरु उपलब्ि गराउन ुपदयछ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरु कमजोर र 
घर पधरवार तिा रारिको बोझ होइनन् । अवसर पाएको खण्डमा उनीहरुले दशे धवकासमा 
योगदान धदन सतछन् भने नेपाललाई धवचव सामु धचनाएका पधन िरेै उहारहणहरु हाम्रो साम ु
रहेका छन् । हामील े उनीहरुलाई हेला घृणा गनुय हुदैन । अन्द्य नागधरकहरु सरहको 
अवसरहरु प्रदान गनुय पदयछ । अपाङ्गता अनुकूलको वातावरणको धनमाण गनय आवचयक छ । 
हामीले हाम्रो संस्िा माफय त पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको हक धहत र अधिकारका 
साि ैउनीहरुका सवालहरुमा वकालत तिा पैरवी गद ैआएका छौं । राज्य स्तरबाट पधन 
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको क्षमता अधभवधृि, रोजगार लगाएतका सवालमा काम गनुय 
पदयछ भने बनकेा नीधत धनयमहरु अपाङ्गता मैत्री हुनु पदयछ र अब बन्ने नीधत धनयम तिा 
ऐन कानूनमा अपाङ्गता भएका सवालहरुलाई धवशेर् प्रािाधमकता धदन जरुरी रहेको छ । 
सम्पूणय मानवहरु जस्तै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको पधन मानव अधिकारको सुधनधचचतता 
हुन जरुरी छ । हाम्रो ससं्िा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव अधिकार सुधनधचचत 
गनयका लाधग वकालत गनय सिै तत्पर रहेको छ ।  

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

भएका व्यहक्तिरुका सवालिरु समावेश िुि 

सकेका छैिि ् । िाम्रा अहिकाांश भौहतक 

सांरचिािरु अपाङ्गता अिकुुलका छैिि ् । 

अझै पहि पणून रुपमा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरु प्रहतको सामाहजक रुपमा 

सकारात्मक पररवनति आउि सकेको छैि । 

मािव अहिकारको कुरा गरररिदा अन्य 

िागररकिरुको तलुिामा अझै पहि सबै 
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हामीले अन्द्य व्यधततहरुको लाधग काम गरी रहदा अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुका धवधभन्न सवालमा पधन काम गरेका छौं । उहाँहरुका सवालाई 
उठाएका छौं । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको धशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार 
लगाएतका सवालमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको क्षेत्रमा काम 
गने धवधभन्न संघ ससं्िा माफय त काम गरेका छौं । अबका धदनमा पधन 

अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकारको लाधग हामी हाम्रो तफय बाट आवचयक वकालत 
तिा पैरवी गने छौं । राज्यले उपलब्ि गराउने हरके सेवा सुधविाहरुमा अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुलाई सहभागी गराउन ु पदयछ भने अपाङ्गता भएका व्यधततहरु प्रधत हामी सबैको 
दृधरटकोण सकारात्मक राख्न आवचयक रहेको छ । राज्यका धवधभन्न सेवा सधुविामा अपाङ्गता 
भएका व्यधततहरुलाई पधहलो प्राधिमकता धदन आवचयक रहेको छ भन े राज्यका हरेक 
धनकायहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई संबोिन गधरनु पदयछ । अबका 
धदनमा पधन सम्पूणय अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव अधिकार तिा अन्द्य सवालमा 
वकालत गधररहने छौं ।  

अपाङ्गता भएका व्यतिहरुलाई सहभागी गराउनु पदाछ 

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले पणून 

रुपमा मािव अहिकारको उपयोग गिन पाएको 

पाइदिै । मािव अहिकार सहुिहश्चतताका लाहग 

केिी कामिरु भए पहि पणून तथा अहत असक्त 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले मािव 

अहिकारको प्रत्याभतू गिन िपाएको अवस्था छ 

। अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको मािव 

अहिकार सहुिहश्चत गिनका लाहग बिेका िीहत 

हियमिरुलाई पणून रुपमा कायनन्वयि िुि िसक्दा 

पहि मािव अहिकरको अिभुहूत गिन िपाएको 

अवस्था छ । मािव अहिकार सबकैो अहिकार 

भएको र अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुल े

अपाङ्गता मैत्री सांरचिा ििुदा उिीिरुले मािव 

अहिकारको प्रत्याभहूत गिन पाएका छैिि ् । 

अपाङ्गता मैत्री भौहतक सांरचिा ििुदा 

अहिकाांश अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले चाि े
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अन्द्य नागधरकहरुलाई जस्तै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुलाई पधन मानव 
अधिकारको आवचयकता हुन्द्छ । हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम 
गने क्रममा अपाङ्गताको  प्रकार र गधम्भरतालाई धवशेर् ध्यान धदन ु
पदयछ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सरुक्षा हुन जरुरी छ । 
उहाँहरुका लाधग राज्यल े आवचयकता अनुसारको सेवा सुधविा 
उपलब्ि गराउनु पदयछ । राज्यका हरेक धनकायहरुमा अपाङ्गता 
भएका व्यधततहरुको सहभागीता हुन जरुरी रहेको छ भने मानव अधिकारकमीहरुल े
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको धवर्यमा चासो धदएर आवचयकता पधहचान गररे संबोिन गनय 
जरुरी हुन्द्छ । तब मात्र हामी मानव अधिकारकमीहरुले अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव 
अधिकारका सवालमा काम गनय सतछौं । राज्य स्तरबाट नीधत धनयम तिा कानूनहरु धनमाण 
गदा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुको पधहचान गरी समावेश गररे आवचयकता 
अनुसारको सवेा सुधविा प्रदान गधरन ु पदयछ । अपाङ्गता मैत्री सरंचनाहरु धनमाण गनयका 
लाधग हामी सबैले ध्यान धदन पधन आवचयक रहेको छ । हामी अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको 
मानव अधिकारको लाधग सिै सहयोग गनय तयार छौ ।  

अपाङ्गता भएका व्यतिहरुको सुरक्षा हुन जरुरी छ 

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

अिसुारको हशिा, रोजगारी, स्वास््य सेवा 

तथा सामाहजक कायनिरुमा पणून रुपमा सिभागी 

िुि िसकेको अवस्था रिको छ ।  

दशे हिमानणका कायन सम्पन्ि गिे क्रममा तथा 

योजिािरु बिाउदा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुका सवालिरुलाई पहि समावशे गि े

िो भिे र अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको पहि 

सिभागीतालाई पणून रुपमा स्थाि हदिे िीहत 

हियम बिाउिे िो भिे र सोिी अिसुारको 

सांरचिा हिमानण गिुनका साथै कायनक्रमिरु 

बिाउि तफन  लाग्िे िो भिे अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुले पहि मािव अहिकारको अिभुतूी 

गिन सक्िे हथए । अन्तरानहरिय रुपमा िै मािव 

अहिकार हदवस मिाउि थालेको आज ७१ 

वषन िुाँदा पहि अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुल े

पणून रुपमा आफ्िो मािव अहिकारको अिभुव 

गिन सकेको अवस्था छैि । ७१ औ ां 

अन्तरानहरिय मािव हदवसका अवसरमा 
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मानव अधिकारको सवाल एक जना व्यधतत मात्र नभएर सम्पूणय मानवको 
सवाल हो । मानव अधिकारबाट कोही पधन बधचचत हुनु हुदैन । यसको 
लाधग हामी सबै मानव अधिकारकमीहरुल ेआवचयक सहयोग गनुय पदयछ 
। आफ्ना काययक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई 
समावेश गरेर अपाङ्गता अनुकूलका काययक्रमहरु तयार गनय जरुरी छ 

। अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव अधिकार रक्षाका लाधग राज्य तिा सरोकारवाला 
धनकायहरुलाई सचेत गराउन पधन आवचयक रहेको छ र हामील े हाम्रो ससं्िा माफय त 
धवगतमा पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सवालमा काम गदै आएक धियौं र अब पधन 
उहाँहरुको लाधग आवचयक काम गने छौं । हाम्रो साि र सहयोग सि ैअपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुको लाधग हुन े छ । राज्य स्तरमा पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका 
सवालहरुलाई सधंविान माफय त संबोिन गरेको छ । धवधभन्न मानव अधिकारकमीहरुले पधन 
आफ्ना कायययोजनाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुमा सवालहरुलाई समावशे गरेका छौं । 
हामीले हरेक वर्य मानव अधिकार धदवस मनाउछौ,  मानव अधिकारका सवालमा महाभेला 
गने गधरन्द्छ तर पधन हाम्रो समाजका अधभन्न अंगहरु अपाङ्गता भएका व्यधततहरु, ज्येरठ 
नागधरक, बालबाधलकाहरुले पूणय रुपमा मानव अधिकारको प्रत्याभूधत गनय पाएको पाइदैन । 
अबका धदनमा यस्ता सवालहरुलाई प्रािाधमकता धदएर काम गनय आवचयक रहेको छ । 
अपाङ्गता मैत्री भौधतक संरचना धनमाणका धवर्यमा पधन मानव अधिकारकमी तिा राज्य 
स्तरबाट काम गधरनु आवचयक रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको अधिकारको 
संरक्षणको लाधग म आफुलाई नधजकै छु जस्तो लाग्छ र ७१ औ अन्द्तराधरिय मानव अधिकार 
धदवसको अवसरमा सम्पूणय अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सवालहरु अबका धदनमा संबोिन 
गधरयोस् र सबै संरचनाहरु अपाङ्गता मैत्री हुन भन्ने शुभकामना धदन चाहन्द्छु ।   

हामी सिै अपाङ्गता भएका व्यतिहरुका सवालमा काम गछौ 

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

काठमाण्डौंमा हवहभन्ि मािव 

अहिकारकमीिरुको सिभाहगतमा ११ औ ां 

मािव अहिकार राहरिय मिाभेला पहि गररयो । 

िेपालमा यो मिाभेला हव.स. २०६८ साल 
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हाम्रो समाजमा अन्द्य व्यधततहरुको तलुनामा अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुका सवालहरु ओझेलमा परेका छन् । उनीहरु अनुकूलको 
वातावरण,  भौधतक सरंचना तिा सवेा सुधविाहरु उपलब्ि हुन 
सकेका छैनन् । अधहले पधन समाजमा अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुलाई कमजोरको रुपमा हेने गधरन्द्छ । तर हामीले अपाङ्गता 
भएका व्यधततहरुको लाधग अवसर प्रदान गधरनु पदयछ । आवचयक सेवा सधुविा उपलब्ि 
गराउनको लाधग परैवी तिा वकालत गनुय पदयछ । राज्यक नीधत तिा काययक्रमहरुमा 
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवालहरुलाई समावशे गनय आवचयक रहेको छ । धवगतको 
तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सवालमा िरेै काम भएको छ तर पधन पूणय रुपमा 
उहाँहरुले सवेा सधुविा प्राप्त गनय सतन ु भएको छैन भने कधतपय अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुले आफ्नो मानव अधिकरको उपयोग गनयको लाधग पधन चुनौती रहेको छ । 
अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका सवाललाई राज्यल े धवशेर् प्रािाधमकता धदएर काम गनय 
जरुरी रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको मानव अधिकार प्रत्याभूतीको लाधग हामी 
मानव अधिकारकमीहरुको साि र सहयोग हुन जरुरी रहेको छ । अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुको मानव अधिकार सधुनधचचत गनयका लाधग हामी धनरन्द्तर लाधग रहेका छौं र 
अबका धदनमा पधन अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको हक धहत र अधिकारको लाधग काम गन े
छौ ।  

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

दहेख गिन थाहलएको  िो । कहतपय अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरु अझ ै पहि राजिीहतक, 

िागररक, आहथनक, सामाहजक, सााँस्कृहतक, 

हशिा, स्वास््य, रोजगारी लगाएतका 

अहिकारबाट बहचचत भएका छि ् । आगामी 

हदिमा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका यस्ता 

अहिकारिरु सहुिहश्चत गिनका लाहग मािव 

अहिकारको िेत्रमा काम गिे हवहभन्ि 

हिकायिरु तथा मािव अहिकारकमीिरुल े

पिल गिन जरुरी छ । अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको लाहग राज्य तथा मािव 

अहिकारकमीिरुले अपाङ्गता अिकुुलको 
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मानव अधिकार भनेको सबै नागधरकहरुको अधिकार हो । हामी मानव 
अधिकारकमीहरुल ेसमाजमा जनु समदुाय पछाडी परेको छ,  जसका 
सवालहरुलाई सरकारी तिा गैर सरकारी धनकायहरुबाट सही िंगल े
संबोिन हुन सकेका छैनन् । उनीहरुका लाधग काम गनुय पदयछ । 
अधहलेको सन्द्दभयमा सबैभन्द्दा बिी मानव अधिकार हनन् भएको र 
मानव अधिकार प्रत्याभुत गराउन ु पन े समुदाय भनेको अपाङ्गता 
भएका व्यधततहरु हुनु हुन्द्छ । उहाँहरुल े अपाङ्गता मैत्री भौधतक 

संरचनाको अभाबमा सहज िंगले जीवन यापन गनय पाउनु भएको छनै, आवचयक धशक्षा 
धलनबाट बधचचत हुन परकेो छ । रोजगारीबाट धवमुख हुन परेको छ । धवधभन्न धहंसा सहन 
परेको छ । अब हामी सबैले नागधरकहरु जस्तै अपाङ्गता भएका व्यधततहरुका यस्ता 
सवालहरुमा काम गनुय पदयछ । हाम्रा हरेक काययक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको 
अियपूणय सहभागीता गराउन ुपदयछ र उनीहरुका हरेक सवालहरुलाई संम्बोिन गनय आवचयक 
छ । अपाङ्गता भएका व्यधततहरुको सवालमा धवगतका धदनमा भन्द्दा यो पधछल्लो चरणमा 
केही कामहरु त भएका छन् तर पधन अबका धदनमा अझै काम गनय आवचयक रहेको छ । 
हामी हाम्रो ससं्िा तिा धवधभन्न मानव अधिकारकमीहरुको साि र सहयोग माफय त अपाङ्गता 
भएका व्यधततहरुको अधिकार सधुनधचचतको लाधग काम गने छौं । सबैको मानव अधिकार 
सुधनचचत गनय सकेमा मात्र मानव अधिकार धदवसको साियकता रहने छ । अपाङ्गता भएका 
व्यधततहरुमा मानव अधिकार हननका घटनाहरु िरेै भएको अवस्िा छ । त्यसो हुन नधदनका 
लाधग हामील ेकाम गन ेछौं ।  

अपाङ्गता भएका व्यतिहरुको अतिकार सतुनतितको लातग काम गने छौं 

अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

वातावरण हिमानण गरी आवश्यक सेवा सहुविा 

उपलब्ि गराउि ु पिे जरुरी रिकेो छ । 

अन्तरानहरिय मािव अहिकार हदवसको 

अवसरमा ११ औ ां मािव अहिकार राहरिय 

मिाभेला २०७६ ले िेपालको सन्दभनमा “हदगो 

हवकासको आिार, सबैका लाहग मािव 

अहिकार” भन्िे राहरिय िारातय गरी हवहभन्ि 

कायनक्रमका साथ हवश्व मािव अहिकार हदवस 

मिाइयो । सांयकु्त रारिसांघको अगवुाइमा 

हवश्वमा हदगो हवकास गिे उदशे्यका साथ 
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अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

प्रस्ततु गररएका हदगो हवकास एजेण्डािरुलाई 

समेहटएको छ । यी एजेण्डािरुमा सबै प्रकारका 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका सवालिरुलाई 

पणून रुपमा समावेश गिन जरुरी दहेखन्छ । यो 

अन्तराहरिय मािव अहिकार हदवसल े

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको लाहग सबै 

अहिकार प्रत्याभहूत िुिे र पिुाँचयकु्त वातावरण 

हिमानणका लाहग हवहभन्ि प्रकारका अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरु, मािव अहिकारकमीिरु तथा 

अपाङ्गताको िेत्रमा काम गिे हवहभन्ि सांघ 

सांस्थाका प्रहतहिहििरुका साथै राज्यको पहि 

साथ र सल्लाि सझुाबको आवश्यक िुन्छ । 

मािव अहिकारको हवश्वव्यापी  घोषणा सि ्

१९४८ हडसमे्बर १० मा भए पहछ हवश्वभरी ि ै

यो हदवसलाई अन्तरानहरिय मािव अहिकार 

हदवसको रुपमा मिाउि थाहलएको पाइन्छ । 

सि ्२००९ भन्दा पहछ मात्र यस्ता हदवसिरुमा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको सिभाहगता िुद ै
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अन्तरािर्ष्िय मानव अर्िकार 
र्दवस 

आएको र अपाङ्गताका सवालिरुलाई 

उठाउि थाहलएको पाइन्छ । पहछल्लो केिी 

समय एता मािव अहिकारको िेत्रमा काम गि े

हवहभन्ि सांघ सांस्थािरुले पहि अपाङ्गताका 

सवालिरुलाई समावशे गिे, उिीिरुको िक 

हित र अहिकारको लाहग सिकायन गिे, 

हवहभन्ि चरणका आन्दोलििरुमा साथ हदद ै

आएका छि ् । तर पहि सबै हिकायिरुमा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका सबै सवालिरु 

पणून रुपमा कायनन्वयि िुि सकेको छैि । यसरी 

िरेक वषनको हडसमे्बर १० ताररकका हदि 

अन्तराहरिय स्तरमा िै मािव अहिकार हदवस 

मिाइरिदा पहछल्लो चरणमा अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुका लाहग हवहभन्ि िीहत हियम 

तथा ऐि काििूिरु बिेका छि ्। तर ती  बिेको 

िीहत हियमिरु पणून रुपमा कायनन्वयि िुि 

सकेका छैिि ् । कहतपय मािव अहिकारको 

िेत्रमा काम गिे हवहभन्ि सांघ सांस्थाका 

कायनक्रमिरुमा पहि अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुका सवालिरुलाई समावेश गिन िै 

बााँकी रिकेो र केिी समावेश भएता पहि 

अपाङ्गताको गहम्भरतालाई समावेश गिन 

िसकेको अवस्था छ । िेपाल सरकारल े

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको अहिकार 

सम्बन्िी मिासन्िी पहि अिमुोदि गरर सकेको 

छ । त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको 

लाहग भैहतक सांरचिा तथा सचचार सेवा 

हिदहेशका २०६९ ल्याएको छ । त्यो हिदहेशका 

अिरुुपको भवि हिमानण िुि सकेको छैि । त्यसै 

गरी िेपालको सांहविाि २०७२ मा पहि 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका लाहग िीहत 

हियमिरु समावेश गररएको छ । अबका हदिमा 

यस्ता ऐि काििू तथा िीहत हियमिरुमा 

समावेश गररएका व्यवस्थािरुलाई पणून रुपमा 

कायनन्वयि गिन सकेमा मात्र अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुले मािव अहिकारको अिभुहूत गिे 

छि ् र िरेक वषन मिाइिे अन्तराहरिय मािव 

अहिकार हदवसको साथनकता रििे छ ।यस 

अन्तरानहरिय मािव अहिकार हदवसल े

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको लाहग 

अपाङ्गता मैत्री वातावरण तयार गिन र 

उिीिरुको मािव  अहिकार सहुिहश्चत गिनका 

लाहग सबै अहिकारकमीिरु एक जटु भएर 

काम गिन जरुरी रिकेो छ ।  
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ने पाल अपाङ्ग मािव अहिकार 

केन्रका सबै प्रकारका अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरूको िक हित र अहिकारको 

लाहग काम गि ेएक गैर सरकारी सांस्था िो । यो 

सांस्थाले सि ्२०१८ को जलुाई दहेख सि ्२०२१ 

सम्मको लाहग यकेू.एड्को आहथनक सियोग र 

हड.हड.पी.को साझेदारी तथा िाहदङ्ग हजल्लामा 

रिकेो अपाङ्ग कल्याण सांघको सिकायनमा 

“महिला ितेतृ्व अपाङ्गता समावेशी 

जीहवकोपाजनि पररयोजिा” सचचालि गरेको छ । 

यो पररयोजिा िाहदङ्ग हजल्लाको हिलकण्ठ 

िागरपाहलकाकाको ३, १० र ११ वडा, गहल्छ 

गााँउपाहलकाको २, ३, ५ र ६ वडा, हसद्धलेक 

गााँउपाहलकाको १ दहेख ७ वडा, र गजरुी 

गााँउपाहलकाको १, २ र ६ िां वडाका अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरु र महिलािरुको आय– 

आजनिमा वहृद्ध िुि े गरी जीवि यापि सिज 

बिाउि ेउदशे्यले सचचालि गररएको छ ।  िपेाल 

अपाङ्ग मािव अहिकार केन्रकाले यकेू.एड्को 

आहथनक सियोग र हड.हड.पी. यकेूको साझेदारी 

तथा िाहदङ्ग हजल्लामा सचचालि गरेको 

“महिला ितेतृ्व अपाङ्गता समावेशी 

WDIL पररयोजना 
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जीहवकोपाजनि पररयोजिा” अन्तगनत 

अपाङ्गताका सवालमा पहछल्लो चरणमा 

गहल्छ गााँउपाहलकाको वडा िां ५ र गजरुी 

गााँउपाहलकाको वडा िां २ मा पहि यो पररयोजिा 

सचचालि गरेर २ वटा वडालाई थप गरी िाल 

१७ वटा वडामा काम गररएको छ । यो 

पररयोजिा अन्र्तगत अपाङ्ग कल्याण सांघ 

िाहदङले केिी समिुिरुलाई हवऊ पुाँजीको रुपमा 

केिी रकम पहि प्रदाि गरर सकेको छ । सो 

समिुले व्यहक्तिरु छिौट गरी रु १२ िजार रुपयैा 

उपलब्ि गराएर आय–आजनि गरी स्वरोजगार 

िुिको लाहग सियोग गद ै आएको छ । यो 

पररयोजिा अपाङ्ग कल्याण सांघ िाहदङ्को 

सिकायनमा िाहदङ् हजल्लामा रिकेा अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरु, महिलािरु, एकल महिला तथा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिका घर पररवारको 

आहथनक स्तर उकास्ि े उदशे्यले सचचालि 

गररएको िो । यस पररयोजिाले लहित वगनको 

लाहग के कस्ता कायनक्रमिरु सचचालि गररएको 

छ, ती कायनक्रमिरु कहत प्रभावकारी रिकेा छि ्र 

ती कायनक्रमबाट सवेा प्राप्त व्यहक्तिरुले के कस्ता 

व्यवसायिरु सचचालि गरेर जीवि यापिको 

लाहग कहिको सिज भएको छ भिेर समय 

समयमा हड.हड.पी. यकेू, िेपाल अपाङ्ग मािव 

अहिकार केन्रका, अपाङ्ग कल्याण सांघद्वारा 

अिुगमि पहि गिे गररन्छ । यसै क्रममा हमहत 

२०७६ साल मांहसर ५ गते दहेख ७ गते सम्म 

हड.हड.पी. यकेूका हिदशेक कमला आच,ु िेपाल 

अपाङ्ग मािव अहिकार केन्रकाका कायनकारी 

हिदशेक जगहदश प्रसाद अहिकारी, पररयोजिा 

सांयोजक चन्दा श्रेष्ठ, लेखा अहिकृत सहुिल 

हव.क., अपाङ्ग कल्याण सांघ िाहदङ्मा कायनरत 

पररयोजिा अहिकृत सहुदप दवुाडीले लहित 

वगनिरुले सचचालि गरेका जीहवको पाजनि 

कायनक्रमको अिुगमि गिुन भएको हथयो । 

अिुगमिका क्रममा िाहदङ्ग हजल्लाको 

हसद्धलेक गााँउपाहलक वडा िां ५ हिवासी हवहभन्ि 

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरु 

झकिारायण श्रेष्ठ, जठेु श्रेष्ठ, हविोद श्रेष्ठ र हमस्टर 

बिादरु श्रेष्ठको घरमा गएर उिााँिरुसाँग प्रत्यि भटे 

गरी यो पररयोजिाले आफ्िो जीविमा कहिको 

सिजता ल्याएको छ र आगामी हदिमा यस 

पररयोजिा माफन त प्राप्त रकमले के व्यवसाय गिे 

भिेर पहि सोहिएकोमा उिााँिरुले यस पररयोजिा 

माफन त प्राप्त रकमबाट केिीले हकरािा पसल 

सचचालि गररएको र कोिीले बाख्रा तथा भैसी 

पालि गरेको र अबका हदिमा पहि यस 

व्यवसायबाट प्राप्त रकमले थप व्यवसाय 

सचचालि गिे बताउिु भएको हथयो । अिुगमिका 

क्रममा अपाङ्ग कल्याण सांघ िाहदङ्का 

कमनचारीिरु तथा सामाहजक पररचालकिरुलाई 

WDIL पररयोजना 
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िेपाल अपाङ्ग मािव अहिकार केन्रका 

काठमाण्डौंमा कायनरत “महिला िेततृ्व अपाङ्गता 

समावेशी जीहवकोपाजनि पररयोजिा” सांयोजक 

चन्दा श्रेष्ठले पररयोजिा अन्र्तगत सिकायन र 

सिजीकरण कसरी गिे तथा त्याङ्क सांकलिको 

हवषयमा ताहलम हदिु भएको हथयो । यसै क्रममा 

सिमागी सामाहजक पररचालकिरुले अहिले सम्म 

यस पररयोजिा अन्र्तगत सम्पन्ि गरेका 

गहतहवहििरु, चिुौती तथा हसकाई, काम गदानको 

अिुभवका बारेमा बताउिु भएको हथयो भिे 

िाहदङ् हजल्लामा कायनरत पररयोजिा अहिकृत 

सहुदप दवुाडीले पररयोजिा माफन त अहिले सम्म 

सम्पन्ि गररएका गहतहवहििरुको बारेमा प्रस्ततुी 

गिुन िुद ै िाल सम्म ३६ वटा समिुिरु हिमानण 

भएको र २५० जिालाई जीहवकोपाजनिको लाहग 

सियोग गरेको बताउिु भएको हथयो । सोिी 

क्रममा हड.हड.पी. यकेूका हिदशेक कमला 

आचलेु यो पररयाजिा माफन त अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरु, उिीिरुका पररवार तथा अन्य लहित 

वगनिरुको जीवियापिमा सिजता िुिे बताउद ैयस 

पररयोजिा सफल बिाउिको लाहग सबै 

सरोकारवाला हिकायिरुको पहि साथ र 

सियोगको आवश्यक रिेको बताउिु भयो । 

िेपाल अपाङ्ग मािव अहिकार केन्रकाले 

यकेू.एड्को आहथनक सियोग र हड.हड.पी.को 

साझेदारी तथा िाहदङ्ग हजल्लामा सचचालि 

गरेको “महिला िेततृ्व अपाङ्गता समावेशी 

जीहवकोपाजनि पररयोजिा” अन्तगनत 

पररयोजिाको सल्लािकार सहमहत बैठक पहि 

सम्पन्ि गररयो । सो बैठकमा पररयोजिा माफन त 

गररएको त्रैमाहसक गहतहवहिको जािकारी 

गराइिुका साथै त्रैमाहसक कायनयोजिाको बारेमा 

पहि छलफल भएको हथयो । यसै क्रममा यो 

पररयोजिालाई सफल बिाउिको लाहग स्थािीय 

तिका प्रहतहिहििरुले आवश्यक सियोग गदै 

आएको र अबका हदिमा पहि उक्त सियोगलाई 

हिरन्तरता हदिुका साथै ती िेत्रमा रिकेा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका लाहग आवश्यक 

सियोग गिे र आफ्िा कायनक्रमिरुमा अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुका सवालिरुलाई समावेश गिे 

प्रहतवद्धता पहि व्यक्त गिुन भएको हथयो । सो 

पररयोजिा अिुगमिका क्रममा गररएको छलफल 

कायनक्रममा िाहदङ् हजल्ला हसद्धलेक 

गााँउपाहलकाका उपाध्यि कमला शमान, गजरुी 

गााँउपाहलकाका उपाध्यि सीता ढुङ्गािा, 

हिलकण्ड िगरपाहलकाका उपमेयर मिराज 

भण्डारी, बारएशोहसयशि िाहदङ्का पूवन अध्यि 

तथा अहिवक्ता हवश्वराज अहिकारी, िपेाल 

अपाङ्ग महिला सांघ िाहदङ्का अध्यि सम्झिा 

ररजाल, हिलकण्ठ िगरपाहलकाका महिला तथा 

बालबाहलका शाखा अहिकृत हिमनला के.सी. 

लगाएतको सिभागीता रिकेो हथयो ।  

WDIL पररयोजना 
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स्वागत छ ि ैस्वागत छ ि,ै सबै जिालाई स्वागतम ् 

आगन्तकु पािुिा, दािवीर, अहि मान्िेजिलाई 

स्वागतम ् 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको  

२८ औ हदवस, मिाउिलाई स्वागतम ्  

HRDC आाँगिी, िजरुिरूलाई स्वागतम ।  

आज िामी जम्मा भयौं,  

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको २८ औ हदवस 

मिाउि  

िामी आफै अहघ बढौं आफ्िो भहवरय बिाउि  

िाम्रो लाहग यो हदवस सािो कुरा िोइि  

आफैल ेअहिकार िखोजेसम्म, अहिकार पाइाँदिै ।  

िामीलाई पहि स्कूल कलजे गएर पढ्ि मि छ  

स्कुल कलजे घर आाँगि िाम्रो त्यिी िै अवरोि 

बन्छ  

पिुाँच यकु्त िभैहददा खेरी  

िाम्रा िरेक अहघ बढ्िे पाइला, रोहकहदन्छि फेरी । 

स्वागत छ ि ैस्वागत छ ि,ै सबै जिालाई स्वागतम ् 

आगन्तकु पािुिा, दािवीर, अहि मान्िेजिलाई 

स्वागतम ् 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको 

२८ औ हदवस मिाउिलाई स्वागतम ्  

HRDC आाँगिी, िजरुिरूलाई स्वागतम ्।  

 

 

 

 

हदगो हवकासको लक्ष्यिरु, समाउद ैअहघ बढौं  

पिुाँच यकु्त भहवरय बिाउि िामी पहि अहघ सरौं  

िगरौं ि ैअपाङ्गता आरिणको रोक्का  

अहि खलु्छ अपाङ्गताको, अहिकारको ढोका । 

पिुाँचयकु्त व्यहक्त सांरचिा िाराले मात्र छुन्छ  

अपाङ्गता अहिकारलाई ओझेल पिुन िुन्ि  

िाम्रो लाहग स्वगन जस्तो HRDC आयौं  

यिी अस्पताल हथयो रत पिुजनन्म पायौं । 

स्वागत छ ि ैस्वागत छ ि,ै सबै जिालाई स्वागतम ् 

आगन्तकु पािुिा, दािवीर, अहि मान्िेजिलाई 

स्वागतम ् 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको  

२८ औ हदवस मिाउिलाई स्वागतम ्  

HRDC आाँगिी, िजरुिरूलाई स्वागतम ्।  

 

 

गीत 
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  सि २०१९ को हडसमे्वर २ ताररकदखेी ९ सम्म 

भारतको कािपरु र दिेरादिु मा िते्रहिि हक्रकेट 

खेलाहडिरु हबच हक्रकेट खेल प्रहतयोहगता 

सम्पन्ि भयो । भारतमा सम्पन्ि भएको India 

Bilateral Blind Cricket Series मा िपेाल 

िते्रहिि हक्रकेट सांघको ितेतृ्वमा १५ जिा िते्रहिि 

हक्रकेट खेलाडी १ जिा कोच र ४ जिा सियोगी 

िरुको सिभाहगता रिकेो हथयो । प्रहतयोहगतामा 

िपेाल िते्रहिि हक्रकेट सांघका अध्यि पवि 

हघहमरे सहितको समिुको सिभाहगता रिकेो 

हथयो । उक्त प्रहतयोहगतामा हति t-२० र हति एक 

हदवहसय खेल सम्पन्ि भएको हथयो भि े उक्त 

प्रहतयोहगतामा िपेालका िते्रहिि खेलाडी िमेराज 

बैज Man Of the Match र Man of Series 

िुि सफल िुि ुभएको र उिााँले १५८ रि ल्याउि ु

भएको हथयो ।  

समाचार र्वर्वि 

भारतमा सम्पन्न नेत्रहिन हिकेट खेल प्रहतयोहितामा सिभािी नेपाली नेत्रहिन हिकेट खेलाडीिरू । तस्विर : उपेन्द्र श्रेष्ठ, भारत 
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राहरिय मािहसक स्वास््य स्वावलम्वि सांगठि 

कोहशशको आयोजिामा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको २८ औ अन्तराहरिय हदवसको 

अवसरमा मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुका हवहभन्ि सवालका हवषयमा 

काठमाण्डौमा एक छलफल कायनक्रमको 

आयोजिा गररयो । सो छलफल कायनक्रममा 

िपेाल िते्रहिि सांघका अध्यि रमशे पोखरेलले 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका 

सवालिरुलाई अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि े

हवहभन्ि सांघ सांस्थािरुले साझा सवालको रुपमा 

आवाज उठाउि ु पि े र मिोसामाहजक 

अपाङ्गताको मापि गिुन पि े बताउि ु भएको 

हथयो । त्यस ै गरी मरेुदण्ड पिाघात खेलकुद 

सांघकी उपाध्यि दवेी आचायनले मिोसामाहजक 

स्वास््यको हवषयमा सबै जािकार िुि ु पि े र 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको 

सवालमा आफु आवद्ध सांस्था माफन त पहि 

आवश्यक सियोग गि ेबताउि ुभयो भि ेराहरिय 

बहिरा मिासांघ िपेालका मिासहचव सयुन बिादरु 

बढुाथोकीले सचचारको अभावमा बहिरा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले मिोसामाहजक 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको चिुौतीको 

हवषयमा आवश्यक जािकारी प्राप्त िुि कहठिाई 

िुि े बताउद ै यस हवषयमा कोहशशसांग सिकायन 

गरेर काम गि ेबताउि ुभएको हथयो ।  

सो कायनक्रममा राहरि अपाङ्ग मिासांघ िपेाल 

प्रदशे िां ३ की उपाध्यि तथा बौहद्धक 

अपाङ्गताकी अहभभावक लक्ष्मी काफ्लेले 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएक व्यहक्तिरुको 

समस्या समािािको लाहग राज्यले हवशषे 

कायनक्रम ल्याउि ु पि े कुरामा जोड हदि ु भएको 

हथयो । यस ै क्रममा राहरिय अपाङ्ग मिासांघ 

िपेालका वररष्ठ उपाध्यि रमशे लामाले 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको 

हवषयमा सबैले जािकारी हलि ु पि े र आफ्िा 

कायनक्रमिरुमा उिीिरुका सवालिरुलाई पहि 

समावेश गिुन पि ेकुरामा जोड हदि ुभएको हथयो । 

राहरिय मािहसक स्वास््य स्वावलम्वि सांगठि 

कोहशशको आयोजिामा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको २८ औ अन्तराहरिय हदवसको 

अवसरमा काठमाण्डौंमा गररएको मिोसामाहजक 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका हवहभन्ि 

सवालका सम्बन्िी कायनक्रमको सिजीकरण 

समाचार विविध 



अपाङ्गता  अ धिकार  सबैको  सरोकार  २३२३ 

  

 

समाचार विविध 

राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेालका पवून अध्यि 

तथा कोहशशका सल्लािकार सदुशनि सवेुदीले 

गिुन भएको हथयो । यस ै क्रममा उिााँले 

अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि े हवहभन्ि सांघ 

सांस्थािरुका हविािबाट मगज हवग्रेमा भन्ि ेशब्द 

िटाउिको लाहग अिरुोि गद ै मिोसामाहजक 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका सवाललाई 

साझा सवालका रुपमा लैजाि ु पि े कुरामा जोड 

हदि ु भएको हथयो । सो छलफल कायनक्रममा  

अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि े हवहभन्ि सांघ 

सांस्थाका प्रहतहिििरुको सिभागीता रिकेो हथयो ।    

 

हभमदि िगरपाहलकाको आयोजिामा "हदगो 

हवकासको लक्ष्य अपाङ्गता मैत्री भहवरय" भन्िे 

मलू िारा सहित अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको 

२८ औ अन्तरानहरिय हदवस हवहभन्ि कायनक्रमको 

आयोजिा गरी मिने्रकािगरको कचचिपुरमा सम्पन्ि 

भयो । सो अवसरमा हभमदि िगरपाहलकाको 

अपाङ्िता भएका व्यहििरूको २८ औ अन्तरााहरिय हिवसका हभमित्त निरपाहलकाको आयोजनामा सम्पन्न कायािमको एक झलक । तस्विर : भिानी ऐर, कञ्चनपुर
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समाचार विविध 

प्राङ्गणबाट प्रभातफेरी गररिकुा साथै अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरूका बीचमा ह्वीहलचयर दौड 

प्रहतयोहगता पहि गररएको हथयो । सो 

प्रहतयोहगताको उद्घाटि कायनक्रमका प्रमखु अहतहथ 

तथा हभमदि िगरपाहलकाका उप-प्रमखु सहुशला 

हसांि चन्द र िेपाल पारा ओलहम्पक कहमहटका 

सदुरुपहश्चम प्रदशे अध्यि दीघन कुमार स्वारल े

ररबि काटेर उद्घाटि गिुन भएको हथयो । सो 

हह्वलहचयर दौडमा हजवि कुमार भट्ट प्रथम, योगेन्रका 

खहतवडा दोस्रो र कमल िेपालीले तेस्रो स्थाि 

िाहसल गिुन भएको हथयो । अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूको २८ औ अन्तरानहरिय हदवसका 

अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको 

सवालमा जिचेतिा जगाउिको लाहग अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरूलाई ५० प्रहतशत छुट लेहखएको 

हस्टकर सावनजहिक यातायातमा टााँस्िे कायनक्रम 

पहि गररएको हथयो भिे सो कायनक्रमको शभुारम्भ 

मिाकाली यातायात प्रा.ली.का कोषाध्यि रमेश 

थापा, हजल्ला िाहफक प्रिरी कायानलय 

कचचिपुरका प्रिरी सिायक हिररिक र यातायात 

व्यवसायी हवरेन्रका बिादरु स्वारले गिुन भएको हथयो 

। सो कायनक्रमको समन्वय िेपाल पारा ओलहम्पक 

कहमहटका सदुरुपहश्चम प्रदशे अध्यि हदघन कुमार 

स्वारले गिुन भएको हथयो । सो कायनक्रमलाई 

समाज सेवी हलला ध्वाज बस्िेत, िेपाल पारा 

ओलहम्पक कहमहट सदुरुपहश्चम प्रदशेका अध्यि 

दीघन कुमार स्वार, िरबिादरु साउत, महिला 

हवकास अहिकृत कलावती कुाँ वर र अपाङ्ग 

समन्वय सहमहतका सदस्य जीवि कुमार भट्ट 

लगायतका व्यहक्तिरूको सिभागीता रिकेो हथयो 

 

हकतीपरु िगरपाहलकाको आयोजिा र त्यिााँ 

रिकेा अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि े हवहभन्ि 

सांघ सांस्थािरूको सियोगमा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूको २८ औ ां अन्तरानहरिय हदवस 

हवहभन्ि कायनक्रमको आयोजिा गरेर सम्पन्ि 

गररयो । हकतीपरु िगरपाहलकाको लोकताहन्त्रक 

चोकमा जम्मा भइ सो िगरपाहलकाका मयेर 

रमशे मिजनिले र् यालीको उद्घाटि गरेर 

प्रभातफेरी गररएको हथयो । सो हदवसका 

अवसरमा हिकाहलएको जिचतेिा मलुक र् याली 

हकतीपरुको लोकताहन्त्रक चोक िुद ै ियााँबजार, 

दोबाटो िुद ै िगााँउमा पगुेर शभुकामिा मतन्व्य 

पश्चात समापि गररएको हथयो । सो कायनक्रममा 

स्थािीय अपाङ्गता समन्वय सहमहतका सांयोजक 

र हकतीपरु िगरपाहलकाका उपमयेर सरस्वती 

१७ मंसिर २०७६ शसमिला विश्िकमाि 
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समाचार विविध 

खड्काले गत भदौ ३० गते दहेख अपाङ्गता 

पररचय पत्र हवतरण गद ैआएको बताउि ुभयो । 

त्यस ै गरी बौहद्धक अपाङ्गताकी अहभभावक 

तथा राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेाल प्रदशे िां 

की उपाध्यि लक्ष्मी काफ्ललेे यस पटक स्थािीय 

तििरुले अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको 

सवालमा काम गि ेकायनको सरुुवात गिुन भएको र 

यस पटकको अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको 

२८ औ ां अन्तरानहरिय हदवसमा आयोजकको 

भहूमका हिवानि गररहदि ु भएकोमा आयोजक 

हिकाय तथा अन्य सिभागीिरुलाई िन्यवाद 

हदि ु भएको हथयो । सो कायनक्रममा हकतीपरू 

िगरपाहलकका मयेर रमशे मिजनिले आफ्िा 

कायनक्रमिरुमा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका 

सवालिरुलाई समावेश गि ेर आवश्यक सियोग 

गि ेप्रहतवद्धता पहि व्यक्त गिुन भएको हथयो । सो 

कायनक्रममा हकतीपरुमा रिकेा अपाङ्गताको 

िेत्रमा काम गि े हवहभन्ि सांघ सांस्थाका 

प्रहतहिहििरु, अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरु, 

अहभभावक तथा स्थािीय तिका अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुको उल्लखेहिय सिभागीता 

रिकेो हथयो ।     

अपाङ्िता भएका व्यहििरूको २८ औ अन्तरााहरिय हिवसको अवसरमा हकतीपुर निरपाहलकाको आयोजनामा सम्पन्न कायािमको एक झलक । तस्विर : लक्ष्मी काफ्ले
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समाचार विविध 

अपाङ्ग पिुस्थानपिा केन्रका कावासोती, 

िवलपरासी बहिरा सांघ, िवलपरासी िते्रहिि 

सांघ र अपाङ्गता पिुस्थानपिा समन्वय पररषद ्

िवलपरासीको समन्वयमा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको २८ औ ां अन्तरानहरिय हदवसका 

अवसरमा हवहभन्ि कायनक्रमिरुको आयोजिा 

गररयो । सो हदवसका अवसरमा रत्ि 

िगरपाहलकाले सचतेिा मलुक र् याली पहि 

हिकालेको हथयो । सो र् याली िपेाल माध्याहमक 

हवद्यालयबाट सरुु भइ टााँडी बजार पररक्रमा गरी 

िगरपाहलकामा पगुेर अन्तरहक्रया कायनक्रममा 

पररणत भएको हथयो । अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूको २८ औ ां अन्तरानहरिय हदवसको 

अवसरमा दवेघाट हस्थत अपाङ्ग सरोकार 

सहमहतले ५ जिा दृहिहवहिि अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूलाई सतेो छडी हवतरण गरेको हथयो । 

त्यस ै गरी यस ै हदवसका अवसरम काहलका 

िगरपाहलकाले पहि एक अन्तरहक्रया 

कायनक्रमको आयोजिा गरेको हथयो । यो 

हदवसको अवसरमा काहलका 

िगरपाहलकाकाका उपमयेर कमला भट्टराईल े

काम गिन िसक्िे अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूलाई आवश्यकता अिसुारको 

अपाङ्गता सरुिा भिा उपलब्ि गराउि ु पि े र 

काम गिन सक्िे अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

रोजगारको अवसर प्रदाि गिुन पि ेर यस हवषयमा 

आफ्िो िगरपाहलका सकारात्मक रिकेो बताउि ु

भयो । सो कायनक्रममा काहलका िगरपाहलकाका 

हशिा शाखाका अहिकृत ऋहषराम शमानले 

अपाङ्गता सम्बन्िी कायन हवहिका बारेमा कायन 

पत्र प्रस्ततु गिुन भएको हथयो । यस ै हदवसका 

अवसरमा राप्ती िगरपाहलकाका १३ वटै वडामा 

क वगनका अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गरेका 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरू र 

अहभभावकिरूलाई सम्माि गररएको हथयो । 

त्यस ै गरी खैरििी िगरपाहलकाले पहि 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको २८ औ ां 

अन्तरानहरिय हदवसका अवसरमा अन्तरहक्रया 

कायनक्रमको आयोजिा गरेको हथयो । सो 

कायनक्रममा िते्रहिि सांघ हचतविका सदस्य 

हदपने्रका शमानले अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको 

अपाङ्गता पररचय पत्रको दरुुपयोग भएको 

गिुासो गिुन भएको हथयो । यस ैक्रममा खैरििी 

िगरपाहलकाका प्रमखु लालमहण चौिरीले 

१७ मंसिर २०७६ शसमिला विश्िकमाि, कािािोती  
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अपाङ्गता भएका मतहलाहरुको तहंसा सम्बन्िी अध्ययन प्रततवेदन सावाजतनक 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको २८ औ 

अन्तरानहरिय हदवसका अवसरमा िपेाल अपाङ्ग 

महिला सांघको आयोजिा तथा वमिे काइण्ड 

(Womankind) worldwide Equal Re-

spected Proud  को सियोगमा अपाङ्गता 

भएका महिलािरुको हिांसा सम्बन्िी अध्यि 

प्रहतवेदि सावनजहिहककरण कायनक्रम 

काठमाण्डौंमा गररयो । सो कायनक्रमका प्रमखु 

अहतहथ एवां महिला बालबाहलका तथा ज्येष्ठ 

िागररक मन्त्रालयका सि-सहचव ज्ञािने्रका पौडेल, 

राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेालका अध्यि 

हमत्रलाल शमान, उपाध्यि रमा ढकाल,  िपेाल 

अपाङ्ग महिला सांघकी अध्यि हिमनला 

हिताल, महिला अहिकार मचचकी अध्यि तथा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूका सवाल प्रहत 

आफ्िो िगरपाहलका सांवेदिशील रिकेो र 

उिीिरूका लाहग आवश्यक कायनक्रमिरू 

सचचालि गि ेबताउि ुभएको हथयो ।  

अपाङ्िता भएका व्यहििरुको २८ औ अन्तरााहरिय हिवसका अवसरमा नेपाल अपाङ्ि महिला संघको आयोजनामा काठमाण्डौंमा सम्पन्न 

अपाङ्िता भएका महिलािरुको हिसंा सम्बन्धी अध्यन प्रहतवेिन सावाजहनहककरण कायािमको एक झलक । तस्विर : शस्मिला स्िश्वकमाि

समाचार विविध 
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अहिवक्ता हमरा ढुङ्गािाले सामहुिक रुपमा उक्त 

प्रहतवेदिको सावनजहिकीकरण गिुन भएको हथयो 

। यस ै क्रममा िपेाल अपाङ्ग महिला सांघकी 

अध्यि हिमनला हितालले िपेालमा अपाङ्गता 

भएका महिलािरुको हिांसा सम्बन्िी प्रहतवेदि 

तयार गदानको अिभुव सहितको प्रस्ततुी पहि 

प्रस्ततु गिुन भएको हथयो । साथै उिााँले आगामी 

हदिमा यो प्रहतवेदिको हवषयमा आएका 

सझुावको आिारमा अपाङ्गता भएका 

महिलािरुको हिांसा न्यहूिकरणका हवषयमा काम 

गिन सिज िुि ेबताउि ुभयो । यस ैक्रममा राहरिय 

अपाङ्ग कोषका सदस्य –सहचव यमिाथ 

मिैालीले अपाङ्गता भएका महिलािरुको हिांसा 

सम्बन्िी अध्ययि गि ेक्रममा मिशेी अपाङ्गता 

भएका महिलािरुको पहि अध्ययि गरेको भए 

राम्रो िुि े बताउि ु भयो भि े िते्रहिि महिला 

सांघकी अध्यि हसता सवेुदीले अपाङ्गता 

भएका महिलािरु माथी िुि े हिांसाको 

न्यिूीकरणका लाहग सबै हमलेर काम गिुन पिे 

कुरामा जोड हदि ुभएको हथयो । त्यस ैगरी िपेाल 

अपाङ्ग महिला सांघकी मिासहचव हमिा 

पौडेलले यो अध्ययि प्रहतवदेिले अबका हदिमा 

अपाङ्गता भएका महिलािरुको हिांसा 

न्यहूिकरणका लाहग काम गिन सिज िुि ेबताउि ु

भयो । सो कायनक्रममा राहरिय अपाङ्ग मिासांघ 

िपेालका अध्यि हमत्रलाल शमानले अपाङ्गता 

भएका महिलािरुले भोग्ि परेका हवहभन्ि 

हिांसािरुको अन्त्य गिन सबै सरोकारवाला 

हिकायिरुले हमलेर काम गिुन पि,े हवहभन्ि 

कायनक्रमिरुमा अपाङ्गता भएका महिलािरुको 

अथनपणून सिभागीता गराउि ु पि े बताउि ु भयो 

भि े उपाध्यि रमा ढकालले िपेाल अपाङ्ग 

महिला सांघले अपाङ्गता भएका महिलािरुको 

हिांसा न्यहूिकरणका लाहग गरेको कामको प्रशांशा 

गद ै राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेालले पहि 

दशेका ७ वटै प्रदशेमा अिसुन्िाि गरी 

अपाङ्गता भएका महिलािरुले भोग्ि परेका 

समस्यािरुको न्यहूिकरणका लाहग काम गरेको 

बताउि ु भयो । यस ै क्रममा महिला काििू र 

हवकास मचचकी अध्यि तथा अहिवक्ता एवां 

िपेाल अपाङ्ग महिला सांघकी काििूी 

सल्लािकार हमरा ढुङ्गािाले अपाङ्गता भएका 

महिलािरुको न्यायमा पिुाँच पयुानउिका लाहग 

सबैले काम गिुन पि े र यसको लाहग यो 

प्रहतवेदिले सियोग गि े बताउि ु भयो । उक्त 

कायनक्रममा महिला बालबाहलका तथा ज्येष्ठ 

िागररक मन्त्रालयका सि-सहचव ज्ञािने्रका 

पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको िक 

समाचार विविध 
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गोरखा नेितहन सघंको अतिवेशन तथा अपाङ्गता तदवस सम्पन्न 

हदगो हवकासको लक्ष्य अपाङ्गता मतै्री भहवरय 

भन्ि े मलु िाराका साथ अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूको २८ औ अन्तरानहरिय हदवस 

गोरखामा हवहभन्ि कायनक्रम सहित सम्पन्ि भयो । 

समाचार विविध 

हित र अहिकारको लाहग मन्त्रालयल े

अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि े हवहभन्ि सांघ 

सांस्थािरुसाँग सिकायन गद ै आएको र अबका 

हदिमा पहि अपाङ्गता भएका महिलािरुको 

हिांसा न्यहूिकरणका सवालमा काम गिनको लाहग 

अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि ेसांघ सांस्थािरुको 

साथ सियोग र सझुाब आवश्यक भएको बताउि ु

भयो । अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको २८ औ 

अन्तराहरिय हदवसका अवसरमा िपेाल अपाङ्ग 

महिला सांघले काठमाण्डौंमा आयोजिा गरेको 

अपाङ्गता भएका महिलािरुको हिांसा सम्बन्िी 

अध्यि प्रहतवेदि सावनजहिहककरण कायनक्रमको 

सांचचालि िपेाल अपाङ्ग महिला सांघकी 

मिासहचव हमिा पौडेलले गिुन भएको हथयो ।  

अपाङ्िता भएका व्यहििरूको २८ औ अन्तराा हरिय हिवसको अवसरमा िोरखामा सम्पन्न एक कायािमको झलक । तस्विर : पिन कुमार बवनते, गोरखा 
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सो कायनक्रमका प्रमखु अहतहथ पालङ्ुगटार 

िगरपाहलकाका िगर प्रमखु हदपक बाब ुकडेलले 

अन्तरानहरिय अपाङ्ग हदवसका अवसरमा सम्पणून 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूलाई शभुकामिा 

हदि ु भएको हथयो । सोिी अवसरमा उिााँले 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूलाई िगरपाहलकाले 

सक्दो सियोग गि े बताउि ु भयो । कायनक्रममा 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको अहिकार 

सम्बन्िी ऐि २०७४ को बारेमा छलफल 

गररएको हथयो । हदवसको अवसरमा गोरखा 

िते्रहिि सांघको तेस्रो अहिवेशि तथा आठौं 

सािारण सभा सम्पन्ि भएको छ । सो सािारण 

सभाले हजविकुमार बस्िते पविको अध्यितामा 

११ सदस्यीय ियााँ कायनसहमहत चयि गरेको छ 

जसमा उपाध्यि हदपक बिादरु बाहिया, प्रशरुाम 

भट्ट, कोषाध्यि हगता मायााँ श्रेष्ठ, सि सहचव दहेव 

दि खिाल, हिवानहचत िुिभुएको छ भि े

सदस्यिरूमा गणेश खत्री, हिरा पोखरेल, प्रहमला 

बस्िते, हलल बिादरु गरुुङ्ग, छहव आले र मिुा 

हघहमरे हिवानहचत िुिभुएको छ ।  

मनोसामातजक अपाङ्गता भएका व्यतिहरुको अतिकार सरंक्षर्मा सांसद तथा राजनीतत 

दलहरुसगं छलफल । 

 

राहरिय मािहसक स्वास््य स्वावलम्वि सांगठि 

कोहशश को आयोजिा तथा य.ु एि हड. हप. को 

सियोगमा मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको अहिकार सांरिणमा साांसद तथा 

राजिीहत दलिरुको भहूमका सम्वहन्ि छलफल 

कायनक्रम लहलतपरुमा सम्पन्ि भयो । सो 

कायनक्रममा राहरिय मािहसक स्वास््य 

स्वावलम्वि सांगठि कोहशशका मिासहचव 

सांजय न्यौपािलेे ऐि हियम काििुिरुमा िै 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

अपमाहित िुि ेशव्दावलीिरु राहखएकोले त्यस्ता 

शब्दावलीिरु िटाउि ुपि ेकुरामा जोड हदि ुभयो 

। उक्त कायनक्रममा प्रस्ताहवत अपाङ्गता सांगठि 

िपेालका सांयोजक इन्रकामाया गरुुङले सांघ प्रदशे 

स्थािीय तिमा बन्ि ेऐि काििूिरुमा अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुका सवालिरु समट्ेि ुपि ेकुरामा 

जोड हदि ु भयो । सो कायनक्रममा अपाङ्गता 

अहिकारकमी दवे ु कुमारी पराजलुीले 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

समाजले ििे े दृहिकोणमा अझै पररवतनि 

िआएको बताउि ु भयो । सो कायनक्रममा 

समाचार विविध 
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अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका लाहग 

स्वावलम्वि जीवि पद्धती केन्रका लहलतपरुका 

अध्यि भोजराज श्रेष्ठले मिोसामाहजक 

अपाङ्गता को बारेमा काििूमा जे जस्तो भए 

पहि अव बन्ि ेिीहत हियम ऐि काििुिरु बिाउाँदा 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

पहि समट्ेि ु पि े कुरामा जोड हदि ु भयो । उक्त 

कायनक्रममा राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेालका 

अध्यि हमत्रलाल शमानले मिोसामाहजक 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले पहि चिुावमा 

भोट िाल्ि पाउि ुपिे कुरामा जोड हदि ुभयो । सो 

कायनक्रममा राहरिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थल े

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका 

सवालमा राज्यले ध्याि हदि िसकेको कुरा 

बताउद ैसदिमा समग्र अपाङ्गताको बारेमा कुरा 

उठाउाँद ैआएको बताउि ुभयो । उक्त कायनक्रममा 

प्रत्यायोहजत व्यवस्थापि तथा सरकारी 

आश्वासि सहमहतका सभापहत मा. राम िारायण 

हवडारीले िीहत हियम ऐि काििूमा 

मिोसामाहजक अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

अपमाहित िुि ेखालका शब्दावलीिरु राखेकोमा 

ती शब्दावलीिरु लाई पररवतनि गिनको लाहग 

आफ्िो तफन बाट सक्दो पिल गि े कुरा बताउि ु

भयो ।  

समाचार विविध 

राहरिय मानहसक स्वास््य स्वावलम्बन संिठन कोहिि को आयोजनामा लहलतपुरमा सम्पन्न मनोसामाहजक अपाङ्िता भएका व्यहििरूको 

अहधकार संरक्षणमा सासंि तथा राजनीहत िलिरूको भूहमका सम्बन्धी छलफल कायािमको एक झलक । तस्विर : गणशे सिेुदी
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तहमोतफतलया सोसाइटी नेपालमा नयााँ काया सतमतत चयन 

हिमोहफहलया सोसाइटी िपेालको २७ औ ां 

वाहषनक सािारण सभा एवां १४ औ ां मिाहिवेशि 

काठमाण्डौंमा सम्पन्ि भएको छ । सो सािारण 

सभा तथा अहिवेशिको उद्घाटि सांघीय 

प्रहतहिहि सभा साांसद घिश्याम खहतवडाले 

पािसमा हदप प्रज्वलि गरेर गिुन भएको हथयो । 

त्यस ै गरी मिासहचव मकुुन्दमणी हघहमरेले 

स्वागत मन्तव्यका क्रममा हिमोहफहलया 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूले चािकेो समयमा 

स्वास््य उपचार िपाएको बताउाँद ै यस हवषयमा 

स्वास््य मन्त्रालयले सियोग गिुन पि े बताउि ु

भयो । सो कायनक्रममा उिााँल ेग्राण्डी अस्पतालल े

हिमोहफहलया भएका अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूको लाहग आवश्यक स्वास््य सवेा 

उपलब्ि गराउि े भएको पहि बताउि ु भयो । 

कायनक्रममा राहरिय शारीररक अपाङ्ग सांघका 

अध्यि हकरण हशल्पकारले अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरूका लाहग बिकेा ऐि काििूिरु पणून 

रूपमा कायानन्वयि िुि ु पि े र हिमोहफहलया 

भएका व्यहक्तिरूको स्वास््य उपचारको काम 

गिुन पि े कुरामा जोड हदि ु भएको हथयो । 

हिमोहफहलया सोसाइटी िपेालको २७ औ ां 

समाचार विविध 

काठमाण्डौंमा सम्पन्न हिमोहफहलया सोसाइटी नेपालको २७ औ ंवाहषाक साधारण सभा एवं १४ औ ंमिाहधवेिनको एक झलक । तस्विर : 

गणेश सुिेदी
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समाचार विविध 

वाहषनक सािारण सभा एवां १४ औ ां 

मिाहिवेशिको उद्घाटि कायनक्रममा सचूिा 

आयकु्त हकरण कुमार पोखरेलले हिमोहफहलया 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको स्वास््य 

अहिकारको लाहग राज्यले पिल गिुन पि े र 

हिमोहफहलया अपाङ्गताको हवषयमा जिचतेिा 

जगाउि ुपि ेयस हवषयमा आफ्िो तफन बाट सक्दो 

सियोग गि े बताउि ु भयो । त्यस ै गरी वीर 

अस्पतालका हिदशेक केदार सने्चरुीले वीर 

अस्पतालले हिमोहफहलया अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको स्वास््य उपचारको लाहग कोठा 

उपलब्ि गराएको र यस हवषयमा आफ्िो 

तफन बाट सक्दो सियोग गि ेबताउि ुभयो । यस ै

क्रममा राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेालकी 

उपाध्यि रमा ढकालले हिमोहफहलया 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको स्वास््यको 

सवालमा सबै सरोकारवाला हिकायिरुले चासो 

हदि ु पि े र यस हवषयमा राहरिय अपाङ्ग 

मिासांघ िपेालले पिल गि ेबताउि ुभयो । त्यस ै

गरी उक्त कायनक्रममा राहरिय सभा सदस्य प्रकाश 

पन्तले हिमोहफहलया अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको स्वास््य उपचारको लाहग काम गिुन 

पि े र यस हवषयमा आफ्िो तफन बाट सम्बहन्ित 

हिकायमा र अब बन्ि ेऐि काििूिरुमा समावेश 

गिनको लाहग पिल गि े बताउि ु भयो । सो 

कायनक्रमका प्रमखु अहतहथ तथा सांहघय 

प्रहतहिहि सभा साांसद घिश्याम खहतवडाले 

हिमोहफहलया अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले 

स्वास््य उपचारको अभावमा कहठि पणून जीवि 

यापि गरररिको अवस्थामा राज्यले उिीिरुको 

लाहग हििःशलु्क औषिी उपचार गिुन पि े र यस 

हवषयमा आफ्िो तफन बाट सांसदमा पहि पिल गि े

प्रहतबद्धता व्यक्त गिुन भयो ।  सो अहिवेशिले 

िहविचन्रका ढुङ्गेलको अध्यितामा आगामी ३ 

वषनको लाहग १५ सदहस्य ियााँ कायन सहमहत 

चयि गरेको छ । जसमा वररष्ठ उपाध्यिमा वरुण 

खकुरेल, उपाध्यिमा मकुुन्दमणी हघहमरे, 

मिासहचवमा हदपक न्यौपाि,े कोषाध्यिमा 

उमशे हकशोर मितो र सहचवमा जगतलाल 

राजबािक चयि िुि ु भएको छ । त्यस ै गरी 

सदस्यिरुमा रामकृरण बोगटी, भरत खड्का, राम 

बिादरु श्रेष्ठ, बाबकुाजी श्रेष्ठ, रामचन्रका खाती 

(ररब्सि), हिराकुमारी पाण्डे, उमशे थापा 

दलामी, हभि ुदवेी गपु्ता र तलुबिादरु सिुार रिि ु

भएको छ ।  
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यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य अतिकार सम्बन्िी अन्तर संवाद कायाक्रम 

समाचार विविध 

िेपाल अपाङ्ग महिला सांघको आयोजिा तथा 

ग्लोबल फण्ड फर वमिेको सियोगमा 

अपाङ्गता भएका महिलािरूको यौि तथा 

प्रजिि् स्वास््य अहिकारको हवषयमा 

काठमाण्डौंमा एक अन्तरहक्रया कायनक्रम गररयो 

। सो अन्तर सांवाद कायनक्रममा िेपाल अपाङ्ग 

महिला सांघकी मिासहचव हमिा पौडेलले 

अपाङ्गता भएका महिलािरूको यौि तथा 

प्रजिि् स्वास््य अहिकारको अवस्थाको 

हवषयमा कायनपत्र प्रस्ततु गिुन भएको हथयो । यसै 

क्रममा उिााँले बौहद्धक तथा बहिरा अपाङ्गता 

भएका महिलािरूले प्रजिि् स्वास््य 

अहिकारको सेवा हलि िपाएको बताउिु भयो । 

त्यसै गरी बौहद्धक अपाङ्गताका अहभभावक 

तथा अहिवक्ता मकुुन्दिरी दािालले बौहद्धक 

अपाङ्गता भएका महिलािरूका सवालिरुलाई 

प्रजिि् स्वास््य अहिकारमा सम्बन्िी िीहत 

हियममा समावेश गिुन पिे बताउिु भएको हथयो 

। त्यसै गरी एम््यटुी एशोहसयशिका अध्यि 

तथा अपाङ्गता मािव अहिकारकमी मिशे्वर 

हघहमरेले सबै िागररकिरुले यौहिकताको 

हवषयमा जािकारी रानेि जरुरी रिकेो बताउद ै

नेपाल अपाङ्ि महिला संघको आयोजनामा अपाङ्िता भएका महिलािरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास््य अहधकारको हवषयमा काठमाण्डौंमा 

सम्पन्न एक अन्तरहिया कायािमको झलक । तस्विर : शस्मिला स्िश्वकमाि
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समाचार विविध 

अपाङ्गता अिुसारको पिुाँचयकु्त वातावरण 

हिमानणको लाहग सबैले ध्याि हदिु पिे बताउिु 

भयो । यसै गरी डाउि हसण्रोम समाजकी 

अध्यि हशला थापाले बौहद्धक अपाङ्गता 

भएका महिलािरुको महििावारीको व्यवस्थापि 

गिन कहठि रिकेो र पटक पटक यस्ता 

बालबाहलकािरु बलात्कारको हशकार िुि 

परेको गिुासो गिुन भयो । िेपाल अपाङ्ग 

महिला सांघले काठमाण्डौंमा आयोजिा गरेको 

अपाङ्गता भएका महिलािरुको यौि तथा 

प्रजिि् स्वास््य अहिकार हवषयक अन्तरहक्रया 

कायनक्रममा महिला कािूि र हवकास मचचका 

हिदशेक सहवि श्रषे्ठले अपाङ्गता भएका व्यहक्त 

तथा महिलािरु कुिै पहि हिांसाको हशकार 

भएमा न्यायको लाहग सबैले पिल गिे र 

आफ्िो तफन बाट पणून रुपमा सियोग गिे बताउिु 

भयो । यसै गरी उिााँले प्रजिि् स्वास््य 

अन्तगनतको िीहतमा अपाङ्गता भएका 

महिलािरुको प्रजिि् स्वास््य अहिकारका 

सवालिरुलाई समावेश गिन जरुरी रिकेो 

बताउिु भयो भिे िेपाल अपाङ्ग महिला 

सांघकी अध्यि हिमनला हितालले अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरु तथा महिलािरुको यौि तथा 

प्रजिि् स्वास््य अहिकारको लाहग राज्य 

स्तरले बिाउिे एिे कािूििरुमा अपाङ्गताका 

सवालिरु समावेश गराउिको लाहग र भएका 

व्यवस्थािरुको पणून रुपमा कायानन्वयिका लाहग 

अपाङ्गताको िते्रमा काम गिे सबै सांघ 

सांस्थािरु एक जटु भएर आवाज उठाउिु पिे 

बताउिु भयो । यस कायनक्रममा राहरिय अपाङ्ग 

मिासांघ िेपालकी उपाध्यि रमा ढकालले यस 

हवषयमा राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िेपालल े

सम्बन्िीत हिकायको ध्याि केहन्रकात गिे बताउि ु

भएको हथयो । उक्त कायनक्रममा जिस्वास््य 

हवज्ञ डा ् अरुणा उपे्रतीले अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुका सवालका हवषयमा सबै सचेत िुि ु

पिे, अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरु तथा 

महिलािरुको यौि तथा प्रजिि् स्वास््यका 

हवषयमा लगातार रुपमा आवाज उठाइ रिुिु पिे 

उिीिरुका सवालिरुलाई सम्बन्िीत हिकाय 

माफन त कायनन्वयि गिनको लाहग आफ्िो तफन बाट 

सक्दो सियोग गिे बताउिु भयो । कायनक्रममा 

अपाङ्गताको िते्रमा काम गिे हवहभन्ि सांघ 

सांस्था, हवहभन्ि सचचार माध्यमका 

सचचारकमीिरु तथा मािव अहिकारकमीिरुको 

सिभागीता रिकेो हथयो भिे उक्त कायनक्रमको 

सिहजकरण िेपाल अपाङ्ग महिला सांघकी 

कमनचारी सररता लाहमछािेले गिुन भएको हथयो ।  
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समावेशी तचिकला कायाक्रम सम्पन्न 

राहरिय शारीररक अपाङ्ग सांघ िपेाल को 

आयोजिामा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको 

२८ औ ां अन्तरानरिय  हदवसको अवसरमा 

समावेशी हचत्रकला कायनक्रम काठमाण्डौमा 

सम्पन्ि भयो । सो कायनक्रमको उद्धघाटिको 

क्रममा गैरसरकारी सांस्था मिासांघ िपेालका 

मिासहचव रामप्रसाद सवेुदीले अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुले उत्पादि गरेका सामाहग्रिरुले उहचत 

हकहसमको बजार पाउि ुपि ेबताउि ुभयो । उक्त 

कायनक्रममा राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेालका 

वररष्ठ उपाध्यि रमशे लामाले अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुले पहि यस्ता हकहसमका हचत्रकला 

माफन त आयआजनि गिन सफल भएको बताउि ु

भयो । उद्धघाटि कायनक्रमका प्रमखु अहतहथ 

महिला बालबाहलका तथा जेष्ठ िागररक महन्त्र 

पावनत गरुुङले अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले 

उत्पादि गरेका सामाहग्रिरुलाई बजार सम्म 

पयुानउिको लाहग मन्त्रालयले सक्दो पिल गि े

कुरा व्यक्त गिुन भयो । समावेशी हचत्रकला 

कायनक्रमको समापि कायनक्रममा राहरिय 

अपाङ्ग मिासांघ िपेालका मिासहचव राज ु

२५ मसं्सर २०७६ गणेश सुबदेी, काठमाण्डौं  

अपाङ्िता भएका व्यहििरूको २८ औ अन्तरााहरिय हिवसका अवसरमा राहरिय िारीररक अपाङ्ि संघ नेपाल को आयोजनामा 

काठमाण्डौमा सम्पन्न  समावेिी हित्रकला कायािमको एक झलक । तस्विर : गणेश सबुेदी
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समाचार विविध 

बस्ितेले समाबेशी हचत्रकला कायनक्रमल े

अपाङ्गता भएका कलाकारिरुलाई थप िौसला 

प्रदाि गरेको बताउि ुभयो । सो कायनक्रममा प्राज्ञ 

सांजय वान्तवाले अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले 

हवहभन्ि हकहसमका हचत्रकलािरु बिाउि ेतर हत 

हचत्रकलािरुले उहचत स्थाि िपाएकोले वजार 

व्यवस्थापिमा राज्यले ध्याि हदि ुपि ेकुरा व्यक्त 

गिुन भयो । समापि कायनक्रमका प्रमखु अहतहथ 

खोटाङका प्रहतहिहि सभा सदस्य हबसाल 

भट्टराइले अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुले यस्ता 

हकहसमका हचत्रकला कायनक्रमले अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुलाइ थप िौसला प्रदाि गि ेकुरा 

वताउद ै उत्पादि गरेका सामाहग्रिरु बजार सम्म 

परुाउिको लाहग आफ्िो तफन वाट पिल गिन कुरा 

व्यक्त गि े भयो । सो कायनक्रममा हबहभन्ि 

अपाङ्गता भएका कलाकार र साङ्ग 

कलाकारिरुले आफ्िो हचत्रकला प्रस्ततु गरेका 

हथए ।  

संयुि सामातजक लेखा परीक्षर् कायाक्रम सम्पन्न 

राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िेपाल, हिमोहफहलया 

सोसाइटी िपेाल, बौहद्धक अपाङ्गताका 

अहभभावक मिासांघ िपेाल, राहरिय बहिरा सांघ 

िपेाल, िते्रहिि यवुा सांघ िपेाल, अहटजम केयर 

िपेाल सोसाइटी, श्रतुी र िपेाल ससु्तश्रवण 

सांघको सांयकु्त आयोजिामा सांयकु्त सामाहजक 

लेखापरीिण कायनक्रम काठमाण्डौंमा सम्पन्ि 

भयो । सो कायनक्रममा िते्रहिि यवुा सांघ 

िपेालका अध्यि कलािर भण्डारीले स्वागत 

मन्तव्य गिुन िुद ै सरोकारवाला हिकायिरुले 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुका सांघ सांस्थाले 

सचचालि गद ै आएका कायनक्रमिरुको 

सामाहजक लेखा परीिण कायनमा सियोग गिुन 

पि े बताउि ु भयो । उक्त कायनक्रममा माइराइट 

िपेालसाँगको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको लाहग काम गरेका हवहभन्ि सांघ 

सांस्थािरु जस्तै राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेाल, 

हिमोहफहलया सोसाइटी िपेाल, बौहद्धक 

अपाङ्गताका अहभभावक मिासांघ िपेाल, 

राहरिय बहिरा सांघ िपेाल, िते्रहिि यवुा सांघ 

िपेाल, अहटजम केयर िपेाल सोसाइटी, श्रतुी र 

िपेाल ससु्तश्रवण सांघ माफन त अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुको लाहग गररएको कामको हवषयमा 

कायन पत्र प्रस्ततु गररएको हथयो । सो कायनक्रममा 

बाल, आाँखा, काि, िाक, घााँटी अस्पताल एवां 

पिुस्थानपिा सवेा भक्तपरुका कायनक्रम हिदशेक 

मािब अयानलले अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि े

क्रममा अपाङ्गताको पहिचाि िुि ु पि े र यस्ता 
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समाचार विविध 

सांघ सांस्थाबाट सवेा प्राप्त गरेक अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुको पहिचाि िुि ु पिे बताउि ु

भयो । यस ै गरी राहरिय अपाङ्ग मिासांघ 

िपेालका अिसुासि सहमहतका सांयोजक 

टेकिाथ न्यौपािलेे हशिा सवेा आयोग पास 

गरेका दृहिहवहिि तथा अन्य अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुलाई काम गि े वातावरण िहदएकोल े

यस हवषयमा पहि काम गिुन पि ेबताउि ुभयो । 

त्यस ैगरी हशिा हवज्ञाि तथा प्रहवहि मन्त्रालयका 

शाखा अहिकृत हदपक माझीले िपेाल 

सरकारको सामाहजक हिदहेशकाले पहि सांयकु्त 

सामाहजक लेखा परीिणलाई व्यवस्था गरेको 

बताउद ै अपाङ्गताको आिारमा सवेा गि े

अवसरबाट बहचचत गराएमा आवश्यक 

कारवािी गररि े बताउि ु भयो । सो सांयकु्त 

सामाहजक लेखा परीिण कायनक्रममा माइराइट 

िपेालकी राहरिय सांयोजक सजुिा शाक्यले 

माइराइट िोपालसाँगको सिकायन मात्र िभएर 

अपाङ्गताको िेत्रमा काम गरेका अन्य 

कायनिरुको हवषयमा पहि सामाहजक 

लेखापरीिण गिुन पि े बताउि ु भयो । सोिी 

क्रममा हजल्ला समन्वय सहमहत काठमाण्डौंका 

प्रमखु हशव सनु्दरराज बैद्यले यसरी सांस्था माफन त 

सचचालि गरेका कायनक्रमिरुको प्रशासहिक 

खचन पहि प्रस्ततु गरेमा राम्रो िुिे बताउद ै

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुको लाहग काम गि े

अपाङ्िता भएका व्यहििरूको २८ औ अन्तरााहरिय हिवसका अवसरमा जनिेतनाका लाहि काठमाण्डौंमा आयोजना िररएको बोहसया खेल 

कायािमको एक झलक । तस्विर : गणेश सुिदेी
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समाचार विविध 

अपाङ्गता भएका व्यतिहरुको अतिकार, नीतत र ऐन कानून तवर्यमा अतभमुखीकरर् तातलम 

झापा हजल्लाको एस.एि.जे.डी. 

कचिकवलको आयोजिा र गौरीगचज 

अपाङ्ग सियोग सहमहतको समन्वयमा 

अपाङ्गता भएका महिलािरुको ज्ञाि, सीप 

तथा िमताको उपयोगको लाहग अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुको अहिकार, िीहत र ऐिको 

हवषयमा अहभमखुीकरण ताहलम झापाको 

गौरीगचज गााँउपाहलकामा सम्पन्ि भएको छ । 

सो ताहलममा अपाङ्गता भएका 

बालाबाहलकािरुको हवशेष सांरिण, हशिा 

सम्बन्िी व्यवस्था, स्वास््य, पिुस्र्थापिा, 

सामाहजक सरुिा र मिोरचजि सम्बन्िी 

व्यवस्था, आवाहसय हशिा उपलब्ि गराउिे 

व्यवस्था, अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

सिुहलयत र सहुविा सम्बन्िी व्यवस्था, 

अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरु प्रहत िेपाल 

सरकारको दाहयत्व सम्बन्िी जािकारीको 

हवषयमा ताहलम प्रदाि गररएको हथयो । साथ ै

यस ताहलममा झापा हजल्ला अपाङ्ग समन्वय 

सहमहतका सहचव मदि बोिोराले अपाङ्गता 

भएका व्यहक्तिरुले अपाङ्गता पररचय पत्रको 

आिारमा प्राप्त गिे िवाईजिाज,रेल,बस तथा 

सावनजहिक यात्रामा ५० प्रहतशि भाडामा छुट, 

चारपाङ्गे्र स्कुटर तथा ररक्सामा भन्सार छुट 

िुिे कुराको जािकारी गराउि ु भएको हथयो । 

गौरीगचज गााँउपाहलकाको उपाध्यि हदपेन्रका 

थापाको प्रमखु आहत्यमा सम्पन्ि उक्त 

ताहलम कायनक्रममा गौरीगचज अपाङ्ग 

सियोग सहमहतका अध्यि शेरमाि बुढाथोकी, 

गौरीगचज गााँउपाहलकाका अध्यि बाबुराजा 

हवहभन्ि सांघ सांस्थािरुलाई केहन्रकाय, स्थािीय र 

प्रदशे सरकारले पहि बजेट हवहियोजि गिुन पि े

बताउद ै आफ्िो तफन बाट समन्वयकारी भहूमका 

हिवानि गि े कुरामा जोड हदि ु भयो । त्यस ै गरी 

राहरिय अपाङ्ग मिासांघ िपेालका वररष्ठ 

उपाध्यि रमशे लामाले अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरुका सवालिरुलाई स्थािीय हिकाय 

सम्म लैजाि ुपि,े अपाङ्गताको िेत्रमा काम गि े

सबै सांघ सांस्थािरुले सांयुक्त सामाहजक लेखा 

परीिण गिुन पिे बताउद ै कायनक्रममा सिभागी 

सबैलाई िन्यवाद हदि ुभएको हथयो ।  
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अपाङ्गता पररचय पि तवतरर् 

समाचार विविध 

श्रेष्ठ, हवहभन्ि प्रकारका अपाङ्गता भएका 

व्यहक्तिरु तथा अपाङ्गताको िेत्रमा काम गिे 

सांघ सांस्थाका प्रहतहिहििरुको सिभागीता 

रिकेो हथयो ।  

झापा हजल्लाको गौरादि िगरपाहलकाको 

आयोजिामा िगरपाहलकामा रििे हवहभन्ि 

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

अपाङ्गता पररचय पत्र हवतरण गररएको छ । 

गौरादि िगरपाहलकाका उपप्रमखु एवां स्थािीय 

समन्वय सहमहतका सांयोजक हगता भेटवाल र 

महिला बालबाहलका शाखा प्रमखु  तथा 

स्थािीय समन्वय सहमहतका सदस्यिरुको 

उपहस्थहतमा ६ जिालाई रातो रङ्को क वगनको, 

५ जिालाई हिलो ख वगनको, २ जिालाई पाँिलेो 

ग वगनको र २ जिालाई सतेो घ वगनको गरी १५ 

जिा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरुलाई 

अपाङ्गता पररचय पत्र हवतरण गररएको हथयो ।   


