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पाठक पत्र

अपाङ्गिा प्रति जनचेिना जगाउन सहयोग
गरेको छ

पत्रिका मार्फ त हाम्रो समाजमा अपाङ्गताको बारे मा
बुझाउन पत्रन सत्रजलो भएको छ । आगामी दिनहरूमा
पत्रन अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकामा अपाङ्गता

आिरर्ीय सम्पािक ज्यू तथा अपाङ्ग आवाज मात्रसक

भएका व्यत्रिहरूलाई लाभिायक र जानकारी मूलक

पत्रिकाका सम्पूर्फ पररवारहरूमा मेरो नमस्कार । म

सामग्रीहरूलाई स्थान दिनु होला र िेश भर रहेका सबै

अपाङ्ग आवाज पत्रिकाको त्रनयत्रमत श्रोता हुुँ । यस

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूका सवालहरूलाई

पत्रिकामा समावेश गररएका सामाग्रीहरू मार्फ त हाम्रो

यस पत्रिकामा स्थान दिनु हुन आग्रह गिै अपाङ्ग

समाजमा अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूको त्रवषयमा

आवाज मात्रसक पत्रिका र यस पररवारको उत्तर उत्तर

जनचेतना जगाउन सहज भएको छ । यो पत्रिका मार्फ त

प्रगत्रतको हार्िफक मङ्गलमय शुभकामना व्यि गिफछु ।

त्रवगतको तुलनामा अत्रहले के ही मािमा भए पत्रन
सकारात्मक पररवतफन आएको छ । यो पत्रिकामा
अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरूले अपाङ्गता भएता पत्रन
अवसर पाएको खण्डमा त्रवत्रभन्न आय–आजफनका कामहरू

यशोधा श्रेष्ठ, ओखलढु ङ्गा

राज्यले उपलब्ि गराएका सेवा सतु विाका
तवर्यमा पतन जानकारी तदनु होला

गरे र आर्ू लगायत घर पररवारलाई सहयोग गरे का

जानकारीहरू पढ्न पाउुँ िा धेरै खुशी लागेको छ । यस्ता

आिरर्ीय सम्पािक ज्यू नमस्कार, म अपाङ्ग आवाज

लेखहरूले हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएका व्यत्रिहरू

मात्रसक पत्रिकाको त्रनयत्रमत पाठक हुुँ । यस पत्रिका

प्रत्रत सकारात्मक पररवतफन ल्याउनमा सहयोग गरे को छ

मार्फ त अपाङ्ग भएका व्यत्रिहरूको त्रशक्षा, स्वास््य

। यसको लात्रग अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिका र यस

रोजगारीमा

पत्रिकासुँग सम्बत्रधधत सबैलाई धेरै धेरै धधयवाि दिन

संरचनाका त्रवषयमा सबैलाई जानकारी भएको छ ।

चाहधछु

के ही मत्रहनाका अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकाहरू

। साथै यस पत्रिकाको अझ प्रगत्रतको

शुभकामना पत्रन व्यि गिफछु ।

मनकु मारी काकी, धादिङ्

अपाङ्ग आवाज मातसक पतिकाको प्रगतिको
कामना

पहुुँच,

अपाङ्गता

मैिी

भौत्रतक

प्राप्त गनफ सदकएको छैन । अबका दिनमा अपाङ्ग
आवाज मात्रसक पत्रिकालाई प्रकाशन हुन साथ
पठाइदिनु हुन अनुरोध गिफछु । अपाङ्ग आवाज
मात्रसक पत्रिकाले मुख्य सरोकारवाला त्रनकायका

व्यत्रिहरूलाई अपाङ्गताको त्रवषयमा ध्यानाकषफर्
गराउन सहयोग गरेको छ ।

सम्पािक ज्यू तथा यस पत्रिकाका सम्पूर्फ पररवारमा

अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिका हामी अपाङ्गता

मेरो नमस्कार । म अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकाको

भएका व्यत्रिहरूको साथी हो । आगामी दिनमा हामी

त्रनयत्रमत पाठक हुुँ । मलाई अपाङ्ग आवाज मात्रसक

सबैको लोकत्रप्रय अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिकामा

पत्रिकामा समावेश गररएका सामग्रीहरू अत्रत नै

सबै

उपयोगी र लाभिायक लाग्िछन् । त्यसैले यो पत्रिका

त्रवषयमा पत्रन जानकारी समावेश गररदिनु होला ।

समयमा नै प्राप्त नभएको खण्डमा पत्रन खोजी खोजी
पढ्ने गिफछु । यो अपाङ्ग आवाज मात्रसक पत्रिका पढे

पत्रछ मलाई त्रवत्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यत्रिहरूको बारे मा जानकारी प्राप्त भएको छ । यस

प्रकारका

अपाङ्गता

भएका

व्यत्रिहरूको

साथै यस वषफको त्रवजय िशमी तथा शुभ िीपावलीको
अवसरमा

अपाङ्ग

आवाज

मात्रसक

पत्रिकाको

उत्तरोत्तर प्रगत्रतको शुभकामना व्यि गिफछु ।

त्रवकास धयौपाने, इलाम

सम्पादकीय

सनु ाई सम्बन्िी अपाङ्गिा भएका व्यतिहरूको सञ्चारमा
पहुच
ुँ को अवस्था
साङ्के तिक भाषा बतिरा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूका साथै अन्य व्यतििरूको लातग पति अति
आवश्यक िुन्छ । साङ्के तिक भाषाकै माध्यमबाट
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूले सञ्चार गिे
गर्दछि् । िर िाम्रो समाजमा अतिकाांश व्यतििरूमा
साङ्के तिक भाषाको ज्ञािको अभावमा बतिरा
अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई सञ्चार गिद कतििाई
भएको छ । िाम्रो समाजमा बतिरा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूले सञ्चारको लातग प्रयोग गिे साङ्के तिक
भाषाको तवषयमा पयादप्त मात्रमा ज्ञाि छै ि । उिीिरूले
कसरी सञ्चार गर्दछि् र कसरी घर पररवार िथा
समाजमा घल
ु तमल िुन्छि् भन्िे कुराको ज्ञाि ििुर्ुँ ा
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूले सम्बतन्िि
तिकायबाट प्राप्त गिे सेवा सतु विाबाट समेि वतञ्चि
िुि परेको अवस्था छ । साङ्के तिक भाषाको ज्ञािको
अभाव र साङ्के तिक भाषाको ज्ञाि प्राप्त भएको र्क्ष
जिशति ििुर्ुँ ा उिीिरूले तशक्षा, स्वास््य, रोजगार,
िथा अति आवश्यक सेवा सतु विाको उपभोग गिदबाट
वतञ्चि भएको अवस्था छ ।
तिमादण गररएको साङ्के तिक भाषाको शब्र्िरू पति
पयादप्त मात्रमा छै िि् । साङ्के तिक भाषाको अभावको
कारण अतिकाांश बतिरा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूले तवतभन्ि चिु ौिीिरूको सामिा गिद परे को
छ । अतिकाश
ां बतिरा व्यतििरूले घर पररवार िथा
समाजमा कतििाइको सामिा गरर रिेका छि् भिे कति
पय बतिरा अपाङ्गिा भएका व्यतििरू र सेवा तर्िे
तिकायिरू बीचमा सञ्चार िुि सके को छै ि ।

तवकतसि मल
ु क
ु िरूमा सिज सञ्चार प्रतवति आइ
सके को छ । त्यो प्रतवतिले बतिरा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूलाई आवश्यक सञ्चार सेवा प्रर्ाि गिे
गर्दछ । िेपालमा पति उि प्रतवतिको लातग रातरिय
बतिरा मिासघां िेपाल मार्द ि िेपालका सरकारको
ध्याि के तन्िि ि गरेको छ िर पति उि प्रतवतिको
तवकासको लातग खासै काम भएको पाइर्ैि ।
िेपाल टेतलकमले भिे बतिरा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुलाई छुट्टै तसम उपलब्ि गराएर सो तसमबाट
र्ोि गर्ाद ०.६४ पैसा लाग्िे व्यवस्था गररएको छ ।
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको सञ्चारमा
सिज पिुचुँ पुर्याउिको लातग तसम काड द तलि,
एस.एम.एस. सेवा, तभतड यो कल सेवाको लातग के िी
मात्रमा भए पति सियोग तमलेको छ । बतिरा
अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको सञ्चारमा सिज पिुचुँ
पर्ु याउिको लातग बतिरा अपाङ्गिाको िक तिि र
अतिकार स्थापिा गिदको लातग स्थापिा भएका सांघ
सांस्थािरुले काम गर्ै आएका छि् । िी सांस्थािरु मध्ये
रातरिय बतिरा िथा सस्ु िश्रवण सांघले पति स्थापिा
काल र्ेतख िै तवतभन्ि सघां सस्ां थािरुमा रिेका
व्यतििरुलाई साङ्के तिक भाषाको िातलम सञ्चालि
गर्ै आएको छ । अझै पति सम्बन्िीि तिकायिरुले
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको साङ्के तिक
भाषाको तवकासको लातग बतिरा अपाङ्गिाको क्षेत्रमा
काम गिे तवतभन्ि सघां सांस्थािरुसुँग सिकायद गरे र काम
गिद आवश्यक छ ।

सहायक सामाग्रीको महत्त्व

के

सियोगी
िी

अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुलाई
आफ्िो

र्ैतिक जीवि सिज रुपमा सञ्चालि गिदको

सामाग्रीको

आवश्यकिा

िुिे

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले सियोगी
सामाग्रीको सािारामा आफ्िो जीवि यापिलाई
सिज बिाउि सक्छि् ।

लातग, आवागमिमा सिजिा ल्याउिको लातग

शारीररक अपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई
ह्वीलतचयर, बैशाखी, क्यातलपर, वाकर, कृ तिम

सियोगी सामाग्रीको आवश्यकिा िुिे गर्दछ ।

िाि

के िी अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले ह्वीलतचयर,

आवश्यकिा िुिे िुन्छ भिे दृतितवतिि

बैशाखी, सेिोछड ी, श्रवण यन्त्र, तवशेष प्रकारको
जत्तु ा, क्रचेस, कृ तिम िाि खट्टु ािरु लगाएिका

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई सेिो छतड  र
सस्ु िश्रवण अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको लातग

सामाग्रीिरु प्रयोग गिे गर्दछि् । अपाङ्गिा
भएका व्यतििरु मध्ये तवशेष गरी शारीररक,

श्रवण यन्त्रको आवश्यकिा िुिे िुन्छ । यस्िा

दृतितवतिि र सस्ु िश्रवण अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुलाई सिायक सामाग्रीको आवश्यकिा

पैसा तिरे र पति तकन्ि िसक्र्ा कति पय

खट्टु ा

लगाएिका

सामाग्रीिरुको

सामाग्रीिरु सबै िाुँउमा उपलब्ि िुि िसक्र्ा र

िुन्छ । िर यस्िा सामाग्रीिरु भिेको समयमा सबै

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले कतििाईको
सामिा गिद परे को छ । सबै िाुँउमा सवदसल
ु भ

िाुँउमा उपलब्ि भिे िुर्िै ि् । अपाङ्गिाको
क्षेत्रमा काम गिे के िी सघां सस्ां थािरुले के िी

रुपमा सबै प्रकारका सिायक सामाग्रीिरु प्राप्त िुि

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुलाई यस्िा
सामाग्रीिरु उपलब्ि गराउिे गरे को पाइन्छ ।

िुिे अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले तिकै कतिि

४४

िसक्र्ा कति पय सिायक सामाग्रीको आवश्यक
पणू द जीवि व्यतिि गिद परे को छ । अपाङ्गिाको
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म जन्द्मजात नै शारीधरक अपाङ्गता भएकी मधिला िुुँ । मैले दुबै
खुट्टामा क्याधलपर र एल्बो क्रचेज प्रयोग गने गदयछु । िामीलाई
आवश्यकता अनुसारको सिायक सामाग्रीिरु प्राप्त गनय धनकै कधठनाई
छ । धवधभन्न समयमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न संघ
संस्थािरुले धशवीर सञ्चालन गरेर आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्रीिरू धवतरण गनुय
िुन्द्छ तर त्यिुँ सम्म म जस्तै कधतपय अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको पिुुँच पुग्दैन । सवय
प्रथम त सियोगी सामाग्री धवतरण िुने कुराको जानकारी नै िुदैन भने यदी भएमा िाम्रो
भौधतक संरचनािरु अपाङ्गता मैत्री निुदा त्यिाँ सम्म जान पधन सधकदैन । जसो तसो
सियोगी सामाग्री उपलब्ि भएता पधन धवग्रको खण्डमा बनाउने ठाँउ िुदैन । िामीिरुलाई
आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्री प्राप्त गनयको लाधग धनकै कधठन छ । सबै प्रकारका
अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई सिज रुपमा सियोगी सामाग्री उपलब्ि गराउनको लाधग
नेपाल सरकार तथा स्थानीय तिरुिले धवशेष ध्यान धदनु पने र आफ्ना काययक्रमिरुमा यस
धवषयलाई प्राथाधमकताका साथ स्थान धदनु आवश्यक छ ।

क्षेत्रमा काम गिे के िी सघां सस्ां थािरुले सिायक

तबग्रीएमा बिाउिे िाुँउ ििुर्ा पति समस्या

सामाग्रीिरु तविरण गर्ै आएिा पति सबै

भोगेका छि् । त्यसैले अबका तर्िमा सबै

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको पिुचुँ उिीिरु
समक्ष पग्ु ि सके को छै ि । जसको कारण कतिपय

सरोकारवाला तिकायिरुले सिायक सामाग्रीको

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले सिायक
सामाग्रीको अभावमा जीवि पायिमा

कतििाईको सामिा गिद परे को छ । कुिै
व्यतििरुले एक पटक प्राप्त गरे को सामाग्री

आवश्यकिा

िुिे

अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुलाई सवद सल
ु भ िाुँउमा यस्िा
सामाग्रीिरुको उपलब्ििा गराउि जरुरी छ ।

िेपाल सरकार मतिला बालबातलका िथा ज्येष्ठ
िागररक मन्त्रालयले सिायक सामाग्रीको
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आवश्यकिा

ििे

अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुलाई आवगमि िथा र्ैतिक जीवि

रातरिय अपाङ्ग कोष, कास्कीको ग्रीि पाश्चर
अस्पिाल, बाुँकेको अपाङ्ग सशतिकरण एवां

यापिमा सिजिा िोस भिेर तवतभन्ि सघां

सञ्चार के न्ि, अपाङ्ग सशतिकरण के न्ि
सख
ु ेि, िेपाल समाज कल्याण सघां कञ्चिपरु ,

सस्ां थािरुसुँग सिकायद गरी सिायक सामाग्री
तिमादण िथा तविरणको कामलाई तिरन्िरिा तर्र्ै
आएको छ । यो मन्त्रालय मार्द ि तस.तव.आर

कािमाण्ड ौंमा रिेको अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुको लातग स्वावलम्वि जीवि पद्धिी

मोरङ्, सलादिीको प्रेरणा सांस्था, कािमाण्ड ौंको

के न्ि कािमाण्ड ौं लगाएिका सघां सस्ां थािरुसुँग

म धव.स.२०६२ सालमा बैदेशधक रोजगारीको धशलधशलामा मलेधसया
गएको धथए । त्यिाँ गएको ३ मधिनामा काम गने क्रममा मेरो देब्रे िात
मेधशनमा िात परेर िातका सबै औलािरु काधटए । राम्रो उपचार
नभएको कारण पधछ धवधभन्न समस्या आएर ित्केकला देधख नै काट्नु
पर्यो । यो िातलाई सिजता बनाउनको लाधग मैले धवराटनगर धस.धव.आर.बाट धनुशुल्क
रुपमा कस्मेधटक ग्लोबल अथात औला सधितको कृधतम िातको पञ्जा उपलब्ि गराउनु भयो

र त्यो सियोगी सामाग्री प्रयोग गने गदयछु । जसको कारण काम गनयको लाधग पधन केिी
सिज भएको छ । यसको लाधग म धवराटनगर धस.धव.आर.लाई िेरै िेरै िन्द्यवाद धदन चािन्द्छु
। िामी सियोगी सामाग्री आवश्यकता िुने अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुले प्रयोग गने सियोगी
सामाग्रीिरु बजारमा धकन्न पाइदैन । जसले गदा धवधभन्न संघ संस्थािरुको भर पनुय पने िुन्द्छ ।
ती सियोगी सामाग्रीिरु प्रयोग गरे पधछ आवगमनका लाधग िाम्रा संरचनािरु पधन अपाङ्गता
मैत्री छैनन् । जसको कारण िामीलाई िरेक काययिरुमा चुनौती रिेको छ । त्यसैले राज्यका
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई उनीिरुको आवश्यकता अनुसारको सियोगी

सामाग्री सवयसल
ु भ रुपमा उपलब्ि गराउने व्यवस्था गधरधदन जरुरी छ । यस धवषयमा
सरोकारवाला धनकायको ध्यान केधन्द्रत िोस् भन्न चािन्द्छु ।
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म जन्द्मेको ७ मधिनामा धवरामी भएको कारण शारीधरक अपाङ्गता
बन्न पुगे । म धवरामी भए पधछ मेरा दुबै खुट्टा चलेनन् र मलाई
धिड्डुलमा समस्या आयो । जसको कारण अधिले म ट्राइसाइकल
र ह्वीलधचयरको सियोगमा धिड्डुल गने गदयछु । िामीलाई आवश्यकता अनुसारको
सिायक सामाग्रीिरु प्राप्त गनय धनकै कधठन अवस्था छ । पधिला पधिला त म सियोगी
सामाग्रीको अभावमा धघस्रेर धवद्यालय जान्द्थे । ह्वीलधचयर तथा ट्राइसाइकल निुदा
धिड्डुलमा िेरै कधठनाई धथयो । धवशेष गरी शौचालय जान िेरै गाह्रो िुन्द््यो । मलाई
धिड्डुलमा समस्या भएको कारण मेरो आवगमनको लाधग किी संघ संस्थािरुसुँग
ह्वीलधचयर उपलब्ि गराइधदनु िुनको लाधग आग्रि गदा पधन कधत समय सम्म मैले प्राप्त
गनय सधकन । पधछ धवराटनगरमा रिेको धस.धव.आर.को सम्पकयमा आए र त्यिाँबाट मलाई
धनुशुल्क रुपमा ट्राइसाइकल उपलब्ि गराउनु भयो । जसको कारण मेरो आवगमनमा
धनकै सिजता भयो । सबैठाँउिरुमा ट्राइसाइकल जान नसक्ने भएको कारण पुन मैले
धवराटनगर धस.धव.आर.मा ह्वीलधचयरको लाधग अनुरोि गरे र उिाँिरुले मलाई ह्वीलधचयर

पधन उपलब्ि गराउनु भयो । यसको लाधग धस.धव.आर.धवराटनगरलाई िेरै िेरै िन्द्यवाद
धदन चािन्द्छु । अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने केिी संघ संस्थािरुले केिी मात्रमा भए
पधन सियोगी सामाग्रीिरु त उपलब्ि गराउनु िुन्द्छ तर ती सामाग्रीिरु धवधग्रदा ममयत गने
ठाँउ निुदा झनै चुनौती रिेको छ । राज्य स्तरबाट अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई
आवश्यकता अनुसारको सिायक सामाग्रीिरु उपलब्ि गराउनुको साथै यी सामाग्रीिरुको
ममयत गने स्थानको पधन व्यवस्था गधरधदएमा राम्रो िुने धथयो ।
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धस.धव.आर धवराटनगरले कधरब २६ वषय देधख अपाङ्गता भएका
व्यधक्तिरुको क्षेत्रमा काम गदै आएको छ । यस संस्थाले सन्
२००५ मा आफ्नै वकयसप बनाएर स्थानीय ति तथा नेपाल
सरकार मधिला बालबाधलका तथा ज्येष्ठनागधरक मन्द्त्रालयको
सिकाययमा पधन आवश्यकता अनुसारको सिायक सामाग्रीिरु
उत्पादन र धवतरण गदै आएको छ । यस संस्थाले धवधभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका
व्यधक्तिरुलाई उनीिरुको आवश्यकता अनुसारको सिायक सामाग्री उत्पादन गरेर
धवतरण गदै आएको छ । यिाँ शारीधरक अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको लाधग कृधतम,
खुट्टा, उत्पादन गने, िात खुट्टा काधटएको ठाँउमा लगाउनको लाधग आवश्यकता
अनुसारको सियोगी सामाग्री धनमाण गने गदयछौ । यसका साथै धवधभन्न संघ संस्थािरुसुँग
सिकायय गरेर ह्वीलधचयर, बैशाखी, ट्राइसाइकलिरु पधन उपलब्ि गराएर धवतरण गदै
आएका छौ । सियोगी सामाग्री आवश्यक िुने अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको लाधग
सियोगी सामाग्रीिरु धनमाण गनयको लाधग प्रयाप्त सामाग्रीिरु उपलब्ि निुदा धनकै
चुनौती छ तर पधन धवधभन्न संघ संस्थािरुको सिकाययमा यो काययलाई धनरन्द्तरता धददै

आएका छौ । अधिले िामीले प्रदेश नं १ मा रिेका र आवश्यकता अनुसार देशका धवधभन्न
स्थानमा रिेका अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको लाधग पधन सियोगी सामाग्री धवतरण गदै
आएका छौ । अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको आधथयक अवस्था िेरर
े धनुशुल्क तथा न्द्यन
ू
शुल्कमा सिायक सामाग्रीिरु उपलब्ि गराउदै आएका छौ । म पधन शारीधरक अपाङ्गता
भएको व्यधक्त िु । मेरो खुट्टा कमजोर भएको कारण धवगत २५ वषय देधख
धस.धव.आर.धवराटनगरको सियोगमा धिड्डुलमा सिज िुने सामाग्री प्रयोग गदै आएको छ
। यसको लाधग धस.धव.आर. धवराटनगरलाई हृदय देधख नै िेरै िेरै िन्द्यवाद धदन चािन्द्छु
।
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म शारीधरक अपाङ्गता भएकी मधिला िु । म २२ वषयको भए
पधछ लडेर देब्रे खुट्टाको नशा काधटएको कारण म शारीधरक
अपाङ्गता बन्न पुगे । िाल मैले आवगमनका लाधग बैशाखी
प्रयोग

गने

गदयछु

।

यो

बैशाखी

प्राप्त

गनयको

लाधग

अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने संस्थासुँग आवद्ध नभएका
अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई धनकै कधठनाई िुन्द्छ । म पधन पधिला कुनै संघ संस्थामा
आवद्ध निुदा यो सियोगी सामाग्री प्राप्त गनय सधकन र अस्पतालबाट धकनेर प्रयोग गने
गरेकी धथए पधछ अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने एउटा संस्थामा आवद्ध भए पधछ सोिी
संस्थाको माध्यमबाट मलाई यो बैशाखी उपलब्ि गराएको िो । िामी सियोगी सामाग्री प्रयोग
गने अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरु आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्री धवना कुनै पधन
काम गनय सक्दैनौ । िामीलाई घर देधख बाधिर धनस्कन नै कधठन िुन्द्छ । त्यसै यस्ता
सामाग्रीिरु उपलब्ि गराउने संघ संस्थािरुलाई हृदय देधख िेरै िेरै िन्द्यवाद धदन चािन्द्छु ।
नेपाल सरकारले पधन देशभर रिेका सियोगी सामाग्री प्रयोग गने अपाङ्गता भएका
व्यधक्तिरुलाई आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्रीिरु उपलब्ि गराइधदनु िुन अनुरोि
गदयछु ।

सिकायद गरे र आवश्यकिा अिसु ारको सियोगी

व्यतििरुलाई मतिला बालबातलका िथा ज्येष्ठ

समाग्री तविरण कायदमा सियोग गर्ै आएको छ

िागररक मन्त्रालयले पति र्ेशका तवतभन्ि

। यस्िा कायदले के िी शारीररक अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुले सिायक सामाग्रीको प्रयोग

स्थािमा रिेका सघां सस्ां थािरुको सिकायदमा यो

गिद पाएका छि् । सिायक सामाग्रीको

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको लातग
आवश्यक सिायक सामाग्री उत्पार्ि र

आवश्यकिा

िुिे

अपाङ्गिा

भएका

आतथदक वषदमा पति सािै प्रर्ेशमा रिेका
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सहायक सामाग्रीको महत्त्व

म पूणय दृधष्टधवधिन अपाङ्गता भएको व्यधक्त िुुँ । मैले आवागमनलाई
सिज बनाउनको लाधग सेतो छडी प्रयोग गने गदयछु । दृधष्टधवधिन
अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुले प्रयोग गने सेतो छडी नेपाल नेत्रधिन
संघ काठमाण्डौं तथा अन्द्य संघ संस्थािरुले धनुशुल्क रुपमा धवतरण
गदै आएका त छन् तर पधन ग्रामीण क्षेत्रमा रिेका दृधष्टधवधिन अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुले
त्यो सियोगी सामाग्रीको उपयोग गनय पाएका छैनन् । िामी आफैले पैसा धतरेर आवश्यक
परेको खण्डमा धकन्द्छौ भने पधन बजारमा यसको उपलब्िता छैन । जसले गदा दृधष्टधवधिन
अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुले शिरी क्षेत्रमा यसको उपयोग गनय पाएता पधन ग्रामीण तथा
दुरदराजमा रिेका दृधष्टधवधिन अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको लाधग भने धनकै चुनौती रिेको
छ । नेपाल सरकारले दृधष्टधवधिन अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको पधन आवागमनलाई
सिजता बनाउनको लाधग प्रयाप्त मात्रामा सेतो छडीको उपलब्िता गरेर सबै ठाँउमा धवतरण
गरोस् भन्न चािन्द्छु ।

तविरणको लातग बजेट तवतियोजि गरे को छ ।

िेपाल सरकार मतिला बालबातलका िथा ज्येष्ठ

मोरङ् बाट आतथदक वषदमा ६२ थाि, सलादिीको
प्रेरणा सस्ां था बाट ३८० थाि, कािमाण्ड ौंको

िागररक मन्त्रालयले सिायक सामाग्रीको

रातरिय अपाङ्ग कोष बाट १ िजार २ सय ६९

आवश्यकिा

अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुलाई आवागमि िथा र्ैतिक जीवि

थाि, कास्की को ग्रीि पाश्चर अस्पिालबाट ५६

यापिमा सिजिा िोस भिेर तवतभन्ि सघां
सस्ां थािरुसुँग सिकायद गरी सिायक सामाग्री

के न्ि बाट ४ सय २५ थाि, अपाङ्ग
सशतिकरण के न्ि सख
ु ेि र िेपाल समाज

तिमादण िथा तविरणको कामलाई तिरन्िरिा तर्र्ै

कल्याण सघां कञ्चिपरु बाट २ सय ७३ थाि र

आएको छ । यो मन्त्रालय मार्द ि तस.तव.आर

कािमाण्ड ौंमा रिेको अपाङ्गिा भएका

१०१०

िुिे

थाि, बाुँकेको अपाङ्ग शसतिकरण एवां सञ्चार
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व्यतििरुको लातग स्वावलम्वि जीवि पद्धिी

भएको िो । यो सस्ां था समाज कल्याण पररषर्

के न्ि बाट ३३ थाि ह्वीलतचयर उत्पार्ि गरे र

अन्िगदि सञ्चालि भएको छ । यो सस्ां थाले

म सुस्तश्रवण अपाङ्गता भएको व्यधक्त िुुँ । मैले श्रवणयन्द्त्र प्रयोग
नगरी सुन्न सधक्दन ।

श्रवणयन्द्त्र नभएको खण्डमा मलाई दोभाषेको

आवश्यकता िुन्द्छ । यो श्रवणयन्द्त्र प्राप्त गनयको लाधग मलाई िेरै
कधठनाई धथयो । कुन संस्थामा यस्ता सामाग्रीिरु धवतरण गधरन्द्छ भन्ने
कुराको जानकारी पधन धथएन । मैले आफैले भारतबाट २२ अजार
रुपैयमा यो श्रवणयन्द्त्र धकनेको िो र प्रयोग गदै आएको छु । एक

दुई वषयमा नै यो सामाग्री धवग्रन्द्छ तर बनाउने ठाँउ छैन । श्रवणयन्द्त्रको पिुुँचमा बधिरा तथा
सुस्तश्रवण अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको पिुँच पुग्न सकेको छैन । अपाङ्गता भएका
व्यधक्तिरुले प्रयोग गने सामाग्रीिरुको धवषयमा स्थानीय तिले चासो धदनु पदयछ । ह्वीलधचयर,
बैशाखी, ट्राइसाइकल, सेतो छडी लगाएतका सामाग्रीिरु धवतरण गने संघ संस्थािरुले
सुस्तश्रवण अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको लाधग पधन आवश्यकता अनुसारको श्रवणयन्द्त्र
धवतरण गनय जरुरी छ । यस धवषयमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न संघ संस्था,
सिायक सामाग्री धनमाण तथा धवतरण गने धनकाय तथा राज्यले पधन चासो धदनु पदयछ । सबै

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई आवश्यकता अनुसारको सिायक सामाग्री उपलब्ि
गराउन जरुरी रिेको छ ।

तविरण गरे को छ । यस्िा कायदले के िी शारीररक

स्थापिा काल र्ेतख िै तवतभन्ि प्रकारका

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले सिायक
सामाग्रीको प्रयोग गिद पाएका छि् ।
कािमाण्ड ौंको भृकुटीमण्ड पमा रिेको रातरिय

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको लातग आवश्यक
सिायक सामाग्रीिरुको तिमादण िथा तविरण गर्ै

अपाङ्ग कोष तव.स. २०३९ सालमा स्थापिा

भएका व्यतििरुको िाप जाुँच गरे र क्यातलपर,

आएको छ । यस सस्ां थाबाट शारीररक अपाङ्गिा

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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काठमाण्डौंको भृकुटीमण्डपमा रिेको राधष्ट्रय अपाङ्ग कोषले धवशेष
गरी

शारीधरक

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तिरुको

आवगमनलाई

सधजलो बनाउनको लाधग आवश्यक िुने सियोगी सामाग्रीको धनमाण
गने र धवतरण गने काययलाई धनरन्द्तरता धददै आएको छ । यिाँ
िामीले उनीिरुको नाप, जाँच धलएर कृधतम िात खुट्टा, धवशेष
प्रकारको जुत्ता, धनमाण गने गधरन्द्छ । त्यसै गरी धवधभन्न संघ संस्थािरुको सिकाययमा
ह्वीलधचयर पधन उपलब्ि गराउने गदयछ । घुड
ुँ ा भन्द्दा मुनी वा माथी काधटएको, िातको कुधिना
भन्द्दा मुनी वा माथी काधटएको भागलाई सिज बनाउनको लाधग सियोग गने सामाग्री पधन
बनाउछौ । यस संस्थामा आवश्यकता अनुसारको धफधजयो थेरापी पधन उपलब्ि गराउने
गदयछौ

।

िामीले

धनमाण गरेका

सिायक सामाग्रीिरुले

शारीधरक अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तिरुको आवगमनमा सिजता भएको पाएका छौं । अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको
सिायक सामाग्री धनमाण गनयको लाधग अझै दक्ष प्राधवधिक उत्पादन गनय जरुरी देधखन्द्छ ।

बेल्ट, तवशेष खालको जत्तु ा, कृ तिम िाि

खट्टु ािरु, वाकर, बैशाखी, ह्वीलतचयर तविरण गिे

आएको छ । त्यसै गरी दृतितवतिि अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुको आवागमिलाई सिजिा

गर्दछ भिे दृतितवतिि अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुको लातग सेिो छतड  र मतस्िरक

ल्याउिको लातग िेपाल िेत्रतिि सघां , दृतितवतिि

पक्षाघाि अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको लातग
तवशेष कुसी पति तविरण गिे कायद गर्ै सिायक

अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गिे तवतभन्ि सघां
सस्ां थािरुले सिायक सामाग्री तविरण गिे

सामाग्रीको आवश्यकिा िुिे अपाङ्गिा भएका

तवतभन्ि सघां सस्ां थािरुसुँग सिकायद गरे र पति
अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको लातग

व्यतििरुलाई सिायक सामाग्री उपलब्ि गराउर्ै
१२१२

कल्याण सघां र्ेशका तवतभन्ि स्थािमा रिेका
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आवश्यकिा अिसु ारको सिायक सामाग्रीिरु
तविरण गर्ै आएका छि् भिे अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुका लातग स्वाबलम्बि जीवि पद्धिी
के न्ि कािमाण्ड ौं र ललतिपरु ले पति

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको लातग सिायक
सामाग्री तविरण गिे सघां सस्ां थािरु मध्ये
कािमाण्ड ौंको अिामिगरमा रिेको रातरिय

आवश्यकिा अिसु ारको ह्वीलतचयर तिमादण गरे र

अपाङ्ग पिु स्थादपिा समाज पति एक िो । यो
सस्ां थाले तवगि १३ वषद र्ेतख शारीररक

तविरण गर्ै आएका छि् ।

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको लातग ह्वीलतचयर

राधष्ट्रय अपाङ्ग कोष समाज कल्याण पधरषद अतगयतको एक

सामाधजक संस्था िो । यसको स्थापना धव.स.२०३९ सालमा भएको
िो । यस संस्थाले स्थापना काल देधख शारीधरक अपाङ्गता भएका
व्यधक्तिरुलाई आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्री उपलब्ि
गरादै आएको छ भने दृधष्टधवधिन अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई
पधन सेतो छडी धवतरण गने र अन्द्य काययिरुलाई धनरन्द्तरता धददै
आएको छ । यस संस्थाले शरीरका कमजोर अंगिरुलाई सियोग गनयको लाधग धवधभन्न
सामाग्रीिरु ( अथोधशस ) गुमेका अंगिरुलाई सियोग गनयको लाधग, गमनधशलतामा सिजता

ल्याउनको कृधतम िात खुट्टा ( प्रथोधशस ) धनमाण गने, धवधभन्न राधष्ट्रय तथा अन्द्तराधष्ट्रय
संघ संस्थािरुसुँग सिकायय गरेर ह्वीलधचयर तथा बैशाखी वा वाकरिरु ल्याई धवतरण गने
काम गदै आएको छ । यो संस्थाले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न संघ संस्थािरुसुँग
सिकायय गरेर घुधम्त धशधवरिरु माफयत पधन अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको उपलधस्थधतमा
व्यधक्तगत धववरण राखी धफधजयो थेराधपष्टको सल्लाि सुझाब अनुसार नाप जाँच गरेर
धनुशुल्क रुपमा ह्वीलधचयर, बैशाखी, वाकर, धवशेष प्रकारको जुत्ता, कृधतम िात खुट्टा
धवतरण गने काम गदै आएको छ । यिाँबाट धवतरण गने सियोगी सामाग्रीिरुले उनीिरुको

आवगमन तथा दैधनक काययिरुमा सिजता ल्याएको पाइएको छ ।

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

अनामनगरमा

धवगत

१३

वषय

रिेको

राधष्ट्रय

अपाङ्ग

देधख

शारीधरक

पुनस्थापना

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तिरुको लाधग धवशेष गरी ह्वीलधचयर तथा ट्राइसाइकल धनुशुल्क
रुपमा धवतरण गदै आएको छ । यो संस्थाले राधष्ट्रय तथा
अन्द्तराधष्ट्रय संघ संस्थािरुको सिकाययमा नेपालभर रिेका शारीधरक
अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको आवगमनमा सिजता ल्याउनको
लाधग सिायक सामाग्री धवतरण गदै आएको छ । यस संस्था माफयत
धवश्व स्वास््य संगठनमा उल्लेख गधरएको धनदेशन अनुसार नाप जाँचको प्रधक्रया पुरा गरी
ह्वीलधचयर तथा ट्राइसाइकल धवतरण गने गदयछ । जो व्यधक्तलाई धिड्डुल गनयमा कधठनाई
िुन्द्छ, मेरुदण्डमा चोट लागेर कम्बर देधख मुधनको भाग चल्दैन, पोधलयो वा अन्द्य कुनै
कारणले धिड्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई ह्वीलधचयर तथा ट्राइसाइकल
धवतरण गने गधरन्द्छ । अधिले सम्म यस संस्था माफयत नेपालका ६० वटा धजल्लामा १३ िजार
अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई ह्वीलधचयर तथा ट्राइसाइकल धनुशुल्क रुपमा धवतरण गधर
सधकएको छ । राधष्ट्रय अपाङ्ग पुनस्थापना समाज अनामनगरले देश भरी छधरएर रिेका
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न संघ संस्थािरु तथा स्थानीय धनकायिरुसुँग सिकायय
गरी आवश्यकता अनुसार ह्वीलधचयर तथा ट्राइसाइकल उपलब्ि गराउदै आएको छ । यस
संस्थाबाट

प्राप्त

गरेको

सिायक

सामाग्री

माफयत

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तिरुलाई

आवागमनमा सिज भएको पाइएको छ । कधतपय अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुले यी
सामाग्रीिरुको सियोगमा धशक्षा प्राप्त गनय सक्षम भएका छन् भने कधत पयले रोजगारीमा
सिभाधग िुने अवसर पाएको पधन पाइन्द्छ ।

र िाइसाइकल तविरण गर्ै आएको छ । यो

तजल्लामा रिेका अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गिे

अपाङ्गिा भएका व्यतिको सिायक
समाग्रीको िाप जाुँच गरी तििःशल्ु क रुपमा
सियोगी सामाग्री उपलब्ि गराउिे गर्दछ भिे

सघां सस्ां थािरुसुँग सिकायद गरे र त्यिाुँ िै पगु ी

के न्िबाट पति तविरण गिे गर्दछ । अपाङ्गिाको

सस्ां थाले र्ेशभर छररएर रिेका तवतभन्ि
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दमक अपाङ्ग सियोग सधमधतले धवधभन्न संघ संस्थािरु तथा
स्थानीय

धनकायिरुसुँगको

सिकाययमा

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तिरुलाई ह्वीलधचयर, बैशाखी, सेतो छडी, ट्राइसाइकल उपलब्ि
गराउदै आएका छौ । िामीले धवधभन्न समयमा धशधवर सञ्चालन गरेर
प्राधवधिकिरु माफयत उनीिरुलाई आवश्यक सियोगी सामाग्रीको
नाप जाँच गरेर उपलब्ि गराउदै आएका छौ । िामीले काठमाण्डौंमा
रिेको राधष्ट्रय अपाङ्ग कोष, राधष्ट्रय अपाङ्ग पुनस्थापना समाज,
नेपाल नेत्रधिन संघ लगाएतका संघ संस्थािरुको सिकाययमा धवधभन्न समयमा सियोगी
सामाग्रीिरु धवतरण गदै आएका छौ । िामीले यो संस्था माफयत धव.स. २०५९ साल देधख
बाधषयक रुपमा २० देधख ३० जना आवश्यकता अनुसारको सिायक सामाग्री धवतरण गने
काययलाई धनरन्द्तरता धदएका छौ । दोर्याएर धददा िामीले २ वषयमा पुन उपलब्ि गराउने
गदयछौ । अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुले सियोगी सामाग्री प्राप्त गरको खण्डमा आफ्ना दैधनक
धक्रयाकलाप आफै सम्पन्न गनुयको साथै अन्द्य नागधरक सरि काम गनय सक्षम भएका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको सिायक सामाग्री उपलब्ि गराउनको लाधग नेपाल सरकारले
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने केिी संघ संस्थािरुसुँग सिकायय गरेर काम त गरेको छ तर
त्यो काययलाई देशका सबै स्थानिरुमा पुर्याउन जरुरी रिेको छ ।

क्षेत्रमा काम गिे के िी सघां सस्ां थािरुले

गराउर्ै आएको छ । िर पति सबै स्थािमा रिेका

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको आवश्यकिा
पतिचाि गरे र सियोगी सामाग्रीिरु उपलब्ि

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले सिज रुपमा िी
आवश्यकिा अिसु ारको सिायक सामाग्रीिरुको

गराउिे गरे का छि् । जस मध्ये तवराटिगरको

उपयोग गिद िपाएको गिु ासो गरे को पाइन्छ ।

तस.तव.आर. सस्ां थाले पति शारीररक अपाङ्गिा

यस्िा समस्यािरुको न्यतू िकरणका लातग अबका

भएका व्यतििरुलाई कृ तिम िाि खट्टु ा,

तर्िमा अपाङ्गिाको क्षेत्रमा काम गिे तवतभन्ि
सघां सस्ां था राज्य स्िर िथा स्थािीय िि र

ह्वीलतचयर, िाइसाइकल तििःशल्ु क उपलब्ि

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

सामाग्रीको

आवश्यकता

िुने

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तिरु आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्री धवना घरको
कोठाबाट बाधिर धनस्कन पधन सक्दैनन् । उनीिरुको लाधग
सियोगी सामाग्री अधत आवश्यक कुरा िो । यस्ता सामाग्रीिरु
एक

पटक

प्राप्त

िुदैमा

यो

सिैलाई

िुन्द्छ

भन्ने

िुदैन

।

उनीिरुलाई धवश्व स्वास््य संगठनको धनदेशन अनुसार दक्ष प्राधवधिक माफयत नाप जाँच
गरेर आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्री उपलब्ि गराउनु पने िुन्द्छ । सोिी
अनुसार िामीले शारीधरक अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको लाधग सियोगी सामाग्री
धवतरण गदै आएका छौ । नेपाल सरकार मधिला बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागधरक
मन्द्त्रालयको सिकाययमा पधन िामीले आवश्यक सियोगी सामाग्री उपलब्ि गराउदै
आएका छौ । अधिले नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको अधिकार सम्बन्द्िी
ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय धनकायमा उपप्रमुख वा उपमेयरिरुको नेतृत्वमा
सधमधत खडा गरेर सोिी सधमधतबाट अपाङ्गताको पधिचान, अपाङ्गता पधरचय पत्रको
धसफाधरस, सिायक सामाग्री उपलब्िता तथा धवतरण काययक्रमको योजना तजुयमा गरी

काम गने भधनएको छ । त्यस काययमा पधन धवधभन्न धजल्लाका गाँउपाधलका, नगरपाधलका,
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न संघ संस्थािरुसुँग सिकायय गदै सियाक सामाग्री
धवतरणको काययमा सियोग गदै आएको छ । आवश्यकता अनुसारको सिायक
सामाग्रीिको उपलब्िताले नै अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको जीवन चलायमान िुन्द्छ
सोिी अनुसार िामीले पधन सियोग गदै आएका छौ । िामीले गरेको काययको
प्रभावकारीता सकारात्मक रिेको पाइएको छ । राधष्ट्रय अपाङ्ग कोषले नेपालको पूवय
देधख

पधश्चम सम्म रिेका अपाङ्गता

भएका व्यधक्तिरुको आवगमनमा सिजता

ल्याउनको लाधग आवश्यकता अनुसारको सियोगी सामाग्री धनमाण तथा धवतरण गदै
आएका छौ ।
१६१६
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अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुलाई आवगमनमा सिजता िोस् भनेर
यस मन्द्त्रालय माफयत नेपालममा रिेका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम
गने

धवधभन्न

संघ

संस्थािरुसुँग

सिकायय

गरेर

आवश्यकता

अनुसारको सियोगी सामाग्री धनमाणय गने र धवतरण गने कामलाई
धनरन्द्तरता

धददै

आएका

छौ

।

धवराटनगर

धस.धव.आर,

काठमाण्डौंको राधष्ट्रय अपाङ्ग कोष, पोखराको िधरयो खकय
अस्पताल, सलािीको प्रेरणा, अपाङ्ग सशधक्तकरण एवं सञ्चार
केन्द्र

(डेक),

नेपालगञ्जको

बैजनाथ

गाँउपाधलका,

सुखेतको

अपाङ्ग शसधक्तकरण केन्द्र, कञ्चनपुरको नेपाल राधष्ट्रय समाज कल्याण संघ जस्ता
संस्थािरुसा.को सिकाययमा आवश्यकता अनुसारको सिायक सामाग्री धनमाण तथा धवतरण
गदै आएका छौ । अपाङ्गता भएका व्यधक्तिरुको आवश्यकता अनुसार ह्वीलधचयर, कृधतम
िात खुट्टा, बैशाखी, एल्बोकचेस लगाएतका सामाग्रीिरु उपलब्ि गराइएको छ । मधिला
बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागधरक मन्द्त्रालयले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने धवधभन्न संघ
संस्थासुँगको सिकाययमा उत्पादन गरी धवतरण गधरएको सिायक समाग्रीिरुले उनीिरुके
आवगमनका साथै दैधनक धक्रयाकलापिरु सम्पन्न गनयको लाधग ठुलो सियोग गरेको छ ।

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले अपाङ्गिाको
प्रकार अिसु ार र उिीिरुको आवश्यकिा

कायदलाई र्ेशका सबै स्थािमा सवद सल
ु भ रुपमा
उत्पार्ि र तविरण गिद िुलो मद्यि पग्ु िे छ ।

अिसु ारको सियोगी सामाग्री तिमादण िथा
तविरणका कायदक्रमिरुलाई प्राथामीकिा तर्एर

काम गिदु पिे जरुरी छ । जिु कायदले अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुको सिायक सामाग्री तविरणको
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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लघुकथा

स

न्ध्या िाम्रो गाउुँपातलकामा जातगर
खल
ु ेको छ । तिमी पति गएर
तिवेर्ि र्ेऊ । कुरा राख । पढे
लेखक
े ी छौ । किी ि किी ि स्थाि पाइ िाल््यौ
ति । रे श्माले पवू ादञ्चल र्ैतिक पढेर सिु ाउुँर्ै भतिि् ।

‘सन्ध्या मैले काम गिद थालेको
र्ईु मतििा िुि लाग्यो ।
अप्ि्यारो मान्र्ै जवार् आउुँछ ।

सन्ध्या भोतल पल्ट तबिािै आफ्िा सबै कागजपत्र
र र्ोटोकपी सतिि एउटा तिवेर्िको साथमा
गाउुँपातलका पतु गि् ।

अध्यक्षज्यू मैले तर्एको तिवेर्ि के भयो ? आज २
मतििा िुर्ुँ ा ति कुिै जवार् आएि ति ?’

‘के कामको लातग आयौ सन्ध्या ?’ गाउुँपातलका
अध्यक्षले सोिे ।
गाउुँपातलकामा जातगर खल
ु ेको छ भन्िे सिु ेर
आएकी । म पति योग्यिा अिसु ारको काम गिद
पाऊ भिी तिवेर्ि तर्ि आएकी ।
तह्वलचेयरमा बसेकी सन्ध्यालाई अध्यक्षले तियालेर
िेछदि् र भन्छििः्
िीकै छ । तिवेर्ि छोड ेर जािु । िामी आउर्ै गरे को
मातसक बैिकमा तिम्रो तिवेर्िमातथ छलर्ल गछौ
र तिमीलाई खबर गरौला ।
के िी समय पतछ सन्ध्या गाउुँपातलकामा बझ्ु ि जाुँर्ा
कायादलयमा ि ियाुँ कमदचारीिरू तथए ।
एउटा र्ाुँटामा सन्ध्याकै क्याम्पस पढ्र्ाको
सिपािी पति तथए ।
‘अरे तिमी यिाुँ ?’ सन्ध्याले सोतिि् ।
१८१८

सन्ध्या िुईलचेयर िे ल्र्ै अध्यक्षको कोिामा पतु गि्
र भतिििः्

अध्यक्षले कालो मख
ु लाउुँछि् ।

गाउुँपातलकामा परु ािो अतिकृ िको सरुवासुँगै ियाुँ
अतिकृ ि आउिे िल्ला िुन्छ ।
मान्छे भन्थेिः ियाुँ अतिकृ ि मतिला िुि रे । भ्रिाचार
र िािावार्को तवरोिी तछि् रे । जालझेलको
तवरोिी तछि् रे ।
यो कुराले गाउुँपातलकाका सबैको ओि िालु
सक
ु े को तथयो । तकितक त्यिाुँ योग्य मान्छे लाई
जातगर ितर्एर आफ्िो मान्छे लाई बाुँतड चुँड ु ी जातगर
तर्एका तथए । भ्रिाचार व्याप्त तथयो ।
पषु मतििको जाड ोमा िािमा र्ूलमाला बोके र
स्वागिाथद गाउुँपातलकाका अध्यक्षसतिि कमदचारी
र वड ाबाट मातिसिरू सतिि भेला भएका तथए ।
आउुँर्ै गरे की अतिकृ िलाई र्ेखरे सबैको तििारमा
पतसिा आएको तथयो । अतिकृ िका रूपमा सन्ध्या
तह्वलचेयरमा आएकी तथइि् ।
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पाुँचपोखरी थाङ्पाल गाुँउपातलका तसन्िुपाल्चोकको
अनुरोि


तशतक्षि समुदाय समृद्ध गाुँउपातलका, आिारभुि तशक्षाबाट बतन्चि नहुनु हाम्रा
बालबातलका ।



एक घर एक शौचालय, एक कसेसा बारी ।



समयमै व्यवसाय दिाा गरी कर तिरौं, समृद्ध गाुँउपातलका तनमाार्मा सहभागी बनौं ।



बाल शोर्र् अन््य गरौं, बालबातलका मैिी समाज तनमाार् गरौं ।



तसम खोल्सामा अलैची र कान्लो पाखामा अतम्रसो रोपौं ।



पाहुना हाम्रो साथी हुन हाम्रो पाुँचपोखरी गाुँउपातलकाको िातमाक स्थलको जानकारी
गराऔ ं । (तवशेर् गरी पाुँचपोखरी तिथा स्थाल)



भक
ु म्प प्रतिरोिी घर तनमाार् गरौं, भतवष्यमा िनजनको क्षिीबाट बचौं ।



तशक्षा कृतर् पयाटन, तदन्छ यसले सख
ु ी जीवन ।

अध्यक्ष : टासी लामा
उपाध्यक्ष: सतु निा अतिकारी
कायापातलका सदस्यहरु र
गाुँउपातलका पररवार,

पाुँचपोखरी थाङ्पाल
गाुँउपातलका, तसन्िुपाल्चोक

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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“ससन्धपु ाल्चोकको सन्ु दर शहर
समृद्ध र स-ु सस्ं कृत हाम्रो मेलम्चीनगर”

हाम्रो अनरु ोध









सतु िाजन्य पदाथाको प्रयोगले मटु ु लाई क्षिी प-ु याउछ
स्वास््य रोजौं, सतु िाजन्य पदाथाको प्रयोग नगरौं ।
अतनवाया नक्सा पास गरी घर तनमाार् गरौं, समभातवि तवपिबाट बचौं ।
सिक मापदण्ि पालना गरी भौतिक सरं चना तनमाार् गरौं ।
हररयाली प्रवद्धानका लातग बाटोको दाुँया बाुँया र खाल्टो भभ
ृ ारोपर् गरौं ।
ू ागमा वक्ष
फोहोरको उतचि व्वस्थापन गरौं र रोग लाग्नबाट बचौं ।
समयमै कर तिरौ, समृद्ध मेलम्ची नगर तनमाार्मा सहभातग बनौं ।
उिोग व्यवसाय दिाा गरी सच
ं ालन गरौं र "कर" करले होइन रहरले तिरौं ।

िम्बर बहादुर अयााल
मेयर िथा सम्पूर्ा मेलम्ची नगरपातलका पररवार
तसन्िुपाल्चोक, मेलम्ची
२०२०
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अटिजम के यर नेपाल सोसाइिी
अब देखि हररखसटि वडा नं २९ लखलतपुर महानगरपाखलकामा
सम्पका : पोष्ट बक्स नं : २३७२९ फोन नं : ०१ – ५२५१५५४
Email : autismnepal@gmail.com
Web : www.austismnepal.org

“मध्य नेपालको सन्ु दर शहर
समद्ध
ृ र स-ु सस्ं कृत भरतपरु महानगर”

हाम्रो अनरु ोध
१. “सतु िाजन्य पदाथाको प्रयोगले मटु ु लाई क्षति पुर्याउुँछ स्वास््य रौजौं : सतू िाजन्य पदाथा होईन”
२. अतनवाया नक्शापास गरी घर तनमाार् गरौं, सम्भातवि तवपदबाट बचौं ।
३. सिक मापदण्ि पालना गरी भौतिक सरं चनाहरु तनमाार् गरौं ।
४. हररयाली प्रवद्धानका लातग बाटोको दायाुँ बायाुँ र खाली भूभागमा वृक्षारोपर् गरौं ।
५. फोहोरको उतचि व्यवस्थापन गरौं, रोग लाग्न बाट बचौं ।
६. समयमै व्यवसाय कर तिरौं समद्ध
ृ महानगर तनमाार्मा सहभागी बनौं ।
७. “कर” करले होईन, रहरले तिरौं ।

ओम बहादुर रावल
कायाभार अध्यक्ष िथा सदस्य ज्यू हरू

भरिपुर महानगरपातलका विा नं १६ भरिपुर, तचिवन
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र

२१२१

भरतपुर महानगरपासलका वडा नं ४ को तर्फ बाट
सम्पूर्फ वडावासीहरुमा अनुरोध


















सावाजतनक बाटोमा तनमाा र् सामग्री नराखौं ।
लागू और्ि िथा दुव्याशनीलाई तनरु्सातहि गरौं ।
मतहला तहंसा िथा बेचतबखन प्रि सचे ि रहौं ।
िातमाक िथा सावाजतनक सम्पतिको संरक्षर् गरौं ।
तनमाा र् काया पवू ा नक्सा पास गरे र माि काम सरुु गरौं ।
नेपाल सरकारको योजना अनस
ु ार अतनवाया स्वास््य तबमा गरौं ।
िातमाक सतहष्र्ुिा सतहिको आध्यात्मक तचन्िनको तवकास गरौं ।
तसफाररस तलन आुँउदा आवश्यक कागजाि साथमा तलएर आउुँ ।
बालश्रममुि समाजको तनमाा र् गरौं, वृद्धवृद्धाहरुको सम्मान गरौं ।
दतलि, तपछिा िथा तवपन्न वगा र समुदायको उ्थानमा सहभागी बनौं ।
समयमा कर तिरौं व्यवसाय दिाा गरे र सभ्य नागररकको पररचय तदऔ ं ।

नेपाल रेिक्रस सोसाइटी लक
ं ु
उपशाखाको २० औ उपशाखा
सभाको अतिवेशनको
अवसरमा सस्ं थाको पूर्ा
सफलिाको हातदाक
मङ्गलमय शुभकामना ।

Way Group द्धारा सञ्चातलि गटु का मि
ु अतभयानलाई अगाति बढाऔ ं ।
राज्यद्धारा प्रदान गररएको सेवामा कमजोरी भए समयमा नै सतू चि गरौं ।
सामुदातयक तवद्यालयलाई माया गरौं, गर्
ु स्िररय तशक्षाप्रति ध्यान प-ु याऔ ं ।
स्वच्छ सफा, प्रदुर्र्मुि प्लातष्टक रतहि वािावरर् विा बनाउन सहयोग गरौं ।
रे िक्रश लगायि सामातजक सघं सस्ं थामा सहभागी भई सेवा र सहयोग गरौं ।
जन्म, तववाह, बसाइुँसराइुँ, सम्बन्ि तवच्छे द र मृ्यु दिाा लगायनका घटना दिाा ३५ तदन तभिमा गराऔ ं ।

र्वजया दशमी, शभ
ु दीपावली तथा छठ पवि २०७६ को
पावन अवसरमा सम्पूणि नेपाली दाजु-भाई तथा र्ददीबर्हनीहरूमा सुख, शार्न्त समर्ृ ि तथा स-ु स्वास््य एवं
सफलताको हार्दिक मंगलमय शभ
ु कामना व्यक्त गदिछौं ।

नेपाल हेमोफे तलया सोसाइटी
अनामनगर, काठमाण्िौं
फोन नं : ०१-५१७२७२९
Email : nepalhemo@gmail.com Web: www.hemophilianp.org.np
२२२२
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ने

पाल अपाङ्ग मािव अतिकार
के न्िले सि् २०१८ जल
ु ाई र्ेतख
सि् २०२१ सम्मको लातग यक
ू े .एड .को आतथदक
सियोग र तड .तड .पी.को साझेर्ारीमा िातर्ङ्ग
तजल्लाको अपाङ्ग कल्याण सघां को सिकायदमा

अपाङ्गिा भएका मतिलािरूको आतथदक स्िर
उकास्िे उर्ेश्यले Women Led Disability
inclusion Livelihood (WDIL) अथादि
"मतिला िेित्ृ व अपाङ्गिा समावेशी पररयोजिा
" सञ्चालि गरे को छ । िातर्ङ्ग तजल्लाको
तिलकण्ि िगरपातलकाको ३, १० र ११ वड ा,
गतल्छ गाुँउपातलकाको २,३ र ६ वड ा, तसद्धलेक

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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गाुँउपातलकाको १ र्ेतख ७ सबै वड ा र गजरु ी
गाुँउपातलकाको १ र ६ िां वड ाका तवतभन्ि
प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतििरु र
मतिलािरुको आय-आजदिमा वृतद्ध गरी जीवि
यापि सिज बिाउिे उर्ेश्यले यो पररयोजिा
सञ्चालि गरे को छ । उि पररयोजिा सञ्चालि
गरे पतछ अतिले िातर्ङ्ग तजल्लामा रिेको
अपाङ्ग कल्याण सघां िातर्ङ्ग मार्द ि यो
िातर्ङ् तजल्लाका गजरु ी गाुँउपातलका,
तसद्धलेक गाुँउपातलका, गतल्छ गाुँउपातलका र
तिलकण्ि िगरपातलकाका तवतभन्ि वड ािरुमा
सामातजक पररचालकिरु मार्द ि तिमादण
गररएका समिु िरुलाई उिीिरुले चािे
अिसु ारको व्यवसाय सञ्चालि गिदको लातग
अिर्ु ाि सियोग मार्द ि प्रत्येक समिु को १
जिालाई रु १२ िजारका र्रले रकम उपलब्ि
गराई सतकएको छ । सो रकमबाट िी समिु मा
रिेका तवतभन्ि प्रकारका अपाङ्गिा भएका
व्यतििरु िथा उिीिरुका अतभभावक वा
सरां क्षकिरुले बाख्रा पालि, बांगरु पालि,
र्तिदचरको काम, चटपट व्यवसाय, कुखरु ा
पालि, िरकारी खेिी गरी आय–आजदि गरे र
आर्ु र आफ्िो पररवारको आम्र्ािीमा वृतद्ध गिद
सक्षम भएका छि् । साथै समाजमा अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुले के िी पति गिद सक्र्ैिि्
२४२४

उिीिरु पररवारको बोझ मात्र िुि भन्िे
िकारात्मक सोच तिमल
दू को लातग यस
पररयोजिाले िुलो भतू मका खेलको छ । यो
पररयोजिा अन्िगदि सामातजक पररचालकिरु
मार्द ि ३६ वटा समिु िरु तिमादण गररएको छ ।
सोिी पररयोजिा अन्िगदि िातर्ङ् तजल्लाको
तसद्धलेक गाुँउपातलका वड ा िां ७ तिवासी
मिोसमातजक अपाङ्गिा भएका व्यतिको
सरां क्षक अतम्बका ररजालको सर्लिाको कथा
प्रस्ििु गररएको छ ।

िातर्ङ् तजल्लाको तसद्धलेक गाुँउपातलका वड ा
िां ७ तपपलटार तिवासी ५० वतषदया अतम्बका
ररजालका ५६ बतषदया श्रीमाि रामप्रसार्
ररजालमा १२ वषद अगातड  र्ेतख मिोसामातजक
समस्या र्ेखा पर्यो । उिाुँिरुको आम्र्ािीको
स्रोि भिेको खेिीपािी गिे र ज्याला मजर्रु ी गिे
तथयो । घरको मख्ु य व्यतिमा िै त्यस्िो समस्या
आए पतछ उिाुँको उपचारमा भएको पैसा
सतकयो उिाुँको स्वास््यमा के िी सिु ार आएिा
पति आज सम्म औषिीकै भरमा तजउिु परे को
छ । कमाउिे व्यतिमा िै यस्िो समस्या आए
पतछ घरको आतथदक अवस्था कमजोर िुर्ै गयो ।
तर्िभरी काम गरे को, ज्याला मजर्रु ी गरे को
के िी रकमले तविाि बेलक
ु ाको छाक टािद पति
िौ िौ िुन््यो अतम्बका ररजाललाई । जसरी
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िसरी उिाुँले आज सम्म आर्ु, छोराछोरी र
श्रीमािको लातग तविाि बेलक
ु ाको गजु रा गर्ै
आउिु भएको तथयो । श्रीमािमा मिोसामातजक
समस्या आए पतछ र आफ्िो आतथदक अवस्था
पति कमजोर िुर्ै गए पतछ समाजमा िेला गिे,
तिरस्कार गिे गरे को र आज भन्र्ा २ वषद पतिला
आफ्िै गाुँउमा रिेको आमा समिु बाट २ िजार
रुपैया रकम सियोग प्राप्त भए पतछ चटपटे
व्यवसायको सरुु वाि गरी घर व्यविार
चलाइरिेको उिाुँ बिाउिु िुन्छ ।

यसै क्रममा िेपाल अपाङ्ग मािव अतिकार
के न्िले सि् २०१८ जल
ु ाई र्ेतख सि् २०२१
सम्मको लातग यक
ू े .एड .को आतथदक सियोग र
तड .तड .पी.को साझेर्ारीमा िातर्ङ्ग तजल्लाको
अपाङ्ग कल्याण सघां को सिकायदमा िातर्ङ्ग
तजल्लाको तिलकण्ि िगरपातलकाको ३, १० र
११ वड ा, गतल्छ गाुँउपातलकाको २,३ र ६ वड ा,
तसद्धलेक गाुँउपातलकाको १ र्ेतख ७ गरी सबै
वड ा र गजरु ी गाुँउपातलकाको १ र ६ िां वड ाका
तवतभन्ि प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतििरु र
मतिलािरुको आय-आजदिमा वृतद्ध गरी जीवि
यापि सिज बिाउिे उर्ेश्यले अपाङ्गिा भएका
मतिलािरुको आतथदक स्िर उकास्िे उर्ेश्यले
Women Led Disability inclusion Livelihood (WDIL) अथादि "मतिला िेित्ृ व

अपाङ्गिा समावेशी पररयोजिा" अन्िगदि
सामातजक पररचालक मार्द ि तिमादण गररएको
समिु मा अतम्बका ररजाल पति सिभातग िुिु
िुन््यो र उिाुँलाई आय–आजदि गिदका लातग रु
१२ िजार रुपैया प्रर्ाि गररयो । यो रकमबाट
उिाुँले तसद्धलेक गाुँउपातलकाको तपपलटार भन्िे
िाुँउमा चटपटे िथा पािी परु ी व्यवसाय
सञ्चालि गिदु भयो । साथै उिाुँले खिु ा पसल
पति सञ्चालि गिदु भएको छ । “यो
व्यवसायबाट अतम्बका ररजालले र्ैतिक रुपमा
न्यिू िम रु १ िजार अतिकिम रु २५ सय
सम्मको आम्र्ािी गिद सर्ल िुिु भएको छ ।
उि रकमले उिाुँले घरमा तविाि बेलक
ु ाको
छाक टािद र र्ैतिक रुपमा श्रीमािको औषिी
उपचारको लातग उपयोग गर्ै आएको बिाउिु
िुन्छ ।” मतिला िेित्ृ व अपाङ्गिा समावेशी
पररयोजिा मार्द ि सामातजक पररचालकिरु
मार्द ि पण्ु ड ेश्वरी कृ तष िथा पशपु ालि अपाङ्गिा
समिु मा आवद्ध भएर त्यो समिु मा रिेका सबै
सर्स्यिरुले मातसक रुपमा प्रत्येक जिाबाट रु
१० रुपैया बचि पति गर्ै आउिु भएको छ । यो
पररयोजिा मार्द ि प्राप्त गरे को रु १२ िजारले
आर्ुले चािेको व्यवसाय सञ्चालि गरे को र यो
व्यवसाय सञ्चालि गिदको लातग यक
ू े . एड .,
तड .तड .पी.िेपाल अपाङ्ग मािव अतिकार के न्ि

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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िथा अपाङ्ग कल्याण सघां िातर्ङलाई िेरै िेरै
िन्यवार् तर्िु िुन्छ । यो रकमले घर पररवारमा
तविाि बेलक
ु ाको छाक टािद, आर्ु िथा
श्रीमािको औषिी उपचारको लातग पति िेरै िै
सियोग भएको उिाुँको भिाई रिेको छ । अबका
तर्िमा यो पररयोजिा मार्द ि अतिलेको भन्र्ा
के िी बढी रकम उपलब्ि गराउिु भएमा म जस्िा
अपाङ्गिा भएका घर पररवार िथा अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुलाई चािेको व्यवसाय गरे र

आय–आजदि गिदको लातग सतजलो िुिे उिाुँ
बिाउिु िुन्छ । आर्ुलाई सियोग गिे सस्ां थािरु
आफ्िो र घर पररवारको लातग भगवाि िै भएको
बिाउर्ै अबका तर्िमा यो रु १२ िजार रकमबाट
सञ्चालि गरे को चटपट, पािी परु ी बेच्िे िथा
खिु ा पसलमा आवश्यक सामाििरु तख्रर् गरी यो
व्यवसायलाई तवस्िार गिे उिाुँको योजिा गरे को
बिाउिु िुन्छ ।

र्वजया दशमी, शभ
ु दीपावली तथा छठ पवि २०७६ को पावन
अवसरमा सम्पूणि नेपाली दाजु-भाई तथा र्ददी-बर्हनीहरूमा
सख
ु , शार्न्त समर्ृ ि तथा स-ु स्वास््य एवं सफलताको
हार्दिक मंगलमय शभ
ु कामना व्यक्त गदिछौं ।

िा. देज कुमार गौिम
तसतनएर कन्सल्टे न्ट यूतनट प्रमुख
नाक, कान, घाुँटी यूतनट

बी.तप. कोइराला मेमोररएल क्यान्सर अस्पिाल
भरिपुर -७, तचिवन

२६२६
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दमक अपाङ्ग सहयोग सतमतिको १८ औ ं सािारर् सभा सम्पन्न
र्मक अपाङ्ग सियोग सतमतिको १८ औ ां
सािारण सभा झापाको र्मकमा सम्पन्ि भएको
छ । सो सािारण सभाको अवसरमा र्मकमा
रिेका तवतभन्ि प्रकारका अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूलाई ह्वीलतचयर,
िाइसाइकल,
वैशाखी, सेिो छड ी लगायिका सियोगी
सामाग्रीिरू तविरण गिक
दु ा साथै यो सस्ां थालाई
सियोग गिे तवतभन्ि व्यतििरूलाई सम्माि पति
गररएको तथयो । यसै क्रममा र्मक अपाङ्ग
सियोग सतमतिले सरुु वाि गरे को प्रस्िातवि प्रर्ेश

स्िरीय एकीकृ ि अपाङ्ग पिु स्थादपि के न्ि
तिमादणका लातग सियोग गिदु िुिे टांकप्रसार्
तसटौला, मोििप्रसार् अतिकारी, कृ रणराज
खतिवड ा, तर्पक प्रसाुँई, भतू म खरे ललाई
र्ोसल्ला ओढाएर सम्माि पति गररएको तथयो ।
कायदक्रममा प्रर्ेश स्िरीय एकीकृ ि अपाङ्ग
पिु स्थादपि के न्ि तिमादणका लातग जग्गा प्रर्ाि
गिदु िुिे समाज सेवी भतू म खरे लले प्रर्ेश िां १ मा
रिेका सम्पणू द अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको
सिज जीवि यापिको लातग यो प्रर्ेश स्िरीय
एतककृ ि अपाङ्ग पिु स्थादपि के न्ि तिमादण गिे

झापाको दमकमा सम्पन्न दमक अपाङ् ग सहयोग समममिको १८ औ ं साधारण सभा कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : मदन बोहोरा, झापा
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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बिाउिु भयो । प्रर्ेश स्िरीय एकीकृ ि अपाङ्ग
पिु स्थादपि के न्ि तिमादणका लातग रातिका
ओझाले रु ५० िजार, कृ रणराज काकीले रु २०
िजार र र्ेवेन्ि योङ्गिाङले रु २० िजार रुपैयाुँ
प्रर्ाि गिदु भएको तथयो । यसै क्रममा रातरिय
अपाङ्ग पिु स्थादपिा के न्ि अिामिगर
कािमाण्ड ौले ५३ थाि िाइसाइकल र
ह्वीलतचयर, रातरिय अपाङ्ग कोष भृकुटीमण्ड प
कािमाण्ड ौंले १४ थाि वैशाखी तििःशल्ु क
उपलब्ि गराउिु भएको तथयो । सो सािारण
सभामा रातरिय अपाङ्ग मिासघां िेपालका
अध्यक्ष तमत्रलाल शमादको प्रमख
ु आति्यमा

सम्पन्ि भएको तथयो भिे र्मक िगरपातलकाका
कायदवािक प्रमख
ु िथा स्थािीय समन्वय
सतमतिका सयां ोजक तगिा अतिकारी, रातरिय
कलाकार मिोज गजरु े ल, रातरिय अपाङ्ग
मिासघां िेपाल प्रर्ेश िां १ का अध्यक्ष पावदिा
श्रेष्ठ, के न्िीय सर्स्य शतिस चन्ि झा, मञ्जु
खिाल, रातरिय अपाङ्ग पिु स्थादपिा समाज
कािमाण्ड ौंमा उपाध्यक्ष सगु म भट्टराई
लगायिका व्यतििरूको सिभातगिा रिेको
तथयो ।

पररलतक्षि सस्ं थामा नयाुँ कायासतमति चयन

पररलतक्षि सस्ां थाको १९ औ ां वातषदक सािारण
सभा लतलिपरु मा सम्पन्ि भएको छ । सो
सािारण सभाको अवसरमा पररलतक्षि
सस्ां थाका कायदकारी तिर्ेशक सयु द थापाले प्रगति
प्रतिवेर्ि प्रस्ििु गिदु भएको तथयो । यसै क्रममा
उिाुँले यो सस्ां था मार्द ि १७६ जिा तवतभन्ि
प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यतििरूले
रोजगारी प्राप्त गरेको, ३०५ जिाले छात्रवृतत्त
प्राप्त गरे को बिाउिु भयो भिे कोषाध्यक्ष भरि
श्रेष्ठले आतथदक प्रतिवेर्ि प्रस्ििु गिदु भएको
२८२८

तथयो । कायदक्रममा सस्ां थाबाट छात्रवृतत्त प्राप्त गिदु
िुिे गल्ु मी तजल्लाकी न्यिू दृतियि
ु अपाङ्गिा
भएकी मतिला अप्सरा काफ्लेले पररलतक्षि
सस्ां थाको सियोगमा आफ्िो उच्च तशक्षालाई
अगातड  बढाएको बिाउिु भयो भिे सोिी
तजल्लाकी अकी दृतितवतिि अपाङ्गिा भएकी
मतिला ितविा ज्ञवालीले यो सस्ां थाको
छात्रवृतत्तले आर्ूले कक्षा ११ र्ेतख स्िािकोत्तर
सम्मको अध्ययिलाई तिरन्िरिा तर्ि सर्ल
भएको बिाउिु भयो । यसै क्रममा अकाद
दृतितवतिि तवद्याथी अजिदु खिालले यो
सस्ां थाको सियोगमा आफ्िो तशक्षालाई अगातड 
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बढाएको र तशक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास
गिद पति पररलतक्षि सस्ां थाको साथ र सियोग
रिेको बिाउिु भयो । कायदक्रममा िेपाल िेत्रतिि
सघां का अध्यक्ष रमेश पोखरे लले पररलतक्षि
सस्ां था मार्द ि अतिकाश
ां दृतितवतिि अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुले तशक्षा आजदि गिद सर्ल
भएको र यस सांस्थाले उिीिरुको आय –
आजदिका क्षेत्रमा गरे को काम पति स्वागि योग्य
रिेको बिाउिु भयो । यसै क्रममा रातरिय
अपाङ्ग मिासघां िेपालका अध्यक्ष तमत्रलाल
शमादले यो सस्ां थाले गरे का सबै कायदक्रमिरु
मार्द ि अपाङ्गिा भएका व्यतििरु लाभातन्वि

भएको बिाउर्ै आवश्यक परे को खण्ड मा सक्र्ो
सियोग गिे पति बिाउिु भयो । सो सांस्थाको
१९ औ ां वातषदक सािारण सभा िथा
अतिवेशिले आगामी २ वषदका लातग िल
ु सा
शमाद िमालको अध्यक्षिामा ९ जिा कायद
सतमति चयि गरे को छ । जसमा उपाध्यक्षमा राम
मतु खया, कोषाध्यक्ष भरि श्रेष्ठ र सतचवमा
रामचन्ि गौिम चयि िुिु भएको छ । त्यसै गरी
सर्स्यिरुमा िि कुमारी सेतलङ, तवद्या थापा,
तिलक प्रजा, र्शाराम ड ङ्गोल र िल्ु सी मिजदि
चयि िुिु भएको छ ।

लमलिपुरमा सम्पन्न पररलमिि संस्थाको १९ औ ं वामषय क साधारण सभा एक झलक । तस्विर :

अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरुलाई शैतक्षक सामाग्री तविरर्
रातरिय बाल तर्वसको अवसरमा गल्छी
गाउुँपातलकाको आयोजिामा तवद्यालयका
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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तशक्षक सरोकारवाला र बालक्लबका
बालबातलकािरू बीच बालबातलकामा िुिे
तिसां ाको बारे मा अन्िरतक्रया कायदक्रम

गिदु भएको तथयो । उि कायदक्रममा गल्छी
गाुँउपातलकाका ४० जिा अपाङ्गिा भएका
बालबातलकािरुलाई शौतक्षक
सामाग्री

गल्छी गाउँपामलकाको आयोजनामा धामदङ् गमा सम्पन्न मवद्यालयका मििक सरोकारवाला र बालक्लबका बालबामलकाहरू बीच बालबामलकामा हुने
महंसाको बारेमा अन्िरमक्रया कायय क्रम एक झलक । तस्विर : राजु रेग्मी, धास्दङ्

िातर्ङ्गमा सम्पन्ि गररयो । सोिी कायदक्रमको
अवसरमा िातर्ङ तजल्लाको गल्छी
गाउुँपातलकामा रिेका अपाङ्गिा भएका
बालबातलकािरूलाई शैतक्षक सामाग्री पति
तविरण गररएको तथयो । सो कायदक्रममा
अतिविा िोला कुमारी पािक र बैरेिी प्रिरी
प्रमख
ु जिक बस्िेिले बालबातलकामा िुिे तिसां ा
र त्यसको चिु ौिीको तवषयमा कायद पत्र प्रस्ििु

िस्िान्िरण गररएको तथयो । सो कायदक्रममा
गल्छी गाउुँपातलकाका अध्यक्ष कृ रणिरी श्रेष्ठ,
उपाध्यक्ष रािा तिमतल्सिा, सामातजक तवकास
सतमतिका सयां ोजक पणू द प्रसार् खतिवड ा, वड ा
अध्यक्षिरू, तवद्याथी, अतभभावक िथा
अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको सिभातगिा
रिेको तथयो ।

रातष्िय बतहरा महासंघ प्रदेश नं. २ को अतिवेशन सम्पन्न

रातरिय बतिरा मिासघां प्रर्ेश िां २ को प्रथम
३०३०
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अतिवेशि जिकपरु मा सम्पन्ि भएको छ । सो
अतिवेशिले गांगाराम यार्वको अध्यक्षिामा ९
सर्स्यीय ियाुँ कायदसतमति चयि गरे को छ ।
जसमा उपाध्यक्ष सिु ा गौिम, सतचव सरु जमाि
तसिां श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रोसि झा, चयि िुिभु एको
छ भिे सर्स्यिरूमा प्रतर्प जैसवाल, तबरे न्ि

कुमार लाल कणद, अतििा शमाद, जल्ु र्कार
अन्सारी, (जिजाति) र सन्जु चौिरी र्तलि
कोटाबाट चयि िुिु भएको छ । सो
अतिवेशिमा प्रर्ेश ि.ां १ र प्रर्ेश ि.ां २ का
प्रतितितििरूको सिभातगिा रिेको तथयो ।

जनकपुरमा सम्पन्न रामरिय बमहरा महासंघ प्रदेि नं २ को प्रथम अमधवेिन एक झलक । तस्विर : गंगाराम यादि, जनकपरु

दोस्रो अन्िराातष्िय साङ्के तिक भार्ा तदवस सम्पन्न

रातरिय बतिरा मिासघां िेपालको आयोजिामा
“सबैका लातग साङ्के तिक भाषा अतिकार”
भन्िे िारा सतिि र्ोस्रो अन्िरादतरिय साङ्के तिक
भाषा तर्वस कािमाण्ड ौंमा सम्पन्ि भएको छ ।
कायदक्रममा बतिरा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुको समसामतयक तवषयलाई समेटेर सो
तर्वसको अवसरमा कािमाण्ड ौंको िाचघरमा

सिु ाई सम्बन्िी अपाङ्गिा भएका व्यतििरुले
साङ्के तिक भाषा िाटक “ खैलाबैला ” प्रस्ििु
गरे का तथए । सयां ि
ु रारि सघां को २०१७
तड सेम्बरको २१ औुँ मिासभाले पाररि गरी िरे क
वषद सेप्टेम्बर मतििाको २३ िाररखलाई बतिरा
िागररकिरुको सचां ारको माध्यम साांकेतिक
भाषाको अतिकारलाई अन्िरादतरिय साांकेतिक
भाषा तर्वसको रुपमा मिाउिे गररएको
आयोजक सस्ां था रातरिय बतिरा मिासघां

अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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िेपालले बिाएको छ । कायदक्रममा रातरिय बतिरा
मिासघां िेपालका अध्यक्ष के .पी.अतिकारीले
िेपालमा बतिरा िागररकलाई िक अतिकार
प्रर्ाि गिे सन्र्भदमा तवद्यमाि काििु ी व्यवस्था
िथा सामातजक दृतिकोण अझै पति तवभेर्पणू द
रिेको भन्र्ै िालसम्म ४७ र्ेशिरूमा साांकेतिक
भाषाले रातरिय मान्यिा पाउिक
ु ा साथै १५
र्ेशमा साांकेतिक भाषा सम्बन्िी ऐि बतिसके को
र बतिरा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको पतिलो
भाषा साक
ां े तिक भाषा िालसम्म ४७ सय
सक
ां े ििरू तवकास गरी शब्र्कोष िथा मोबाइल
एतप्लके शि प्रकाशि गररएको जािकारी गराउिु
भएको तथयो । र्ोस्रो अन्िरादतरिय साङ्के तिक

भाषा तर्वसको अवसरमा प्रर्शदि गररएको िाटक
“खैलाबैला” मा बतिरा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूले सञ्चार अभावमा सन्ु ि, बोल्ि
िसक्िे जसको कारण उिीिरूले तशक्षा, स्वास््य
लगायिका सेवा सतु विाबाट वतञ्चि भएको
कुरालाई प्रस्ट पाररएको तथयो । सो कायदक्रमको
उद्घाटि कायदक्रमकी प्रमख
ु अतितथ िथा
प्रतितिति सभाका उपसभामख
ु ड ा. तशव माया
िम्ु बािाम्र्े ले गिदु भएको तथयो । यसै क्रममा
उिाुँले बतिरा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूको
साङ्के तिक भाषाको तवकास र पिुचुँ को लातग
राज्यको ध्यािाकषदण िुिु पिे र यस तवषयमा
आफ्िो िर्द बाट सक्र्ो पिल गिे बिाउिु भयो ।

बमहरा अपाङ् गिा भएका व्यमिहरूको समसाममयक मवषयलाई समेटेर काठमाण्डौंको नाचघरमा साङ् के मिक भाषाको नाटक “ खैलाबैला ” प्रदिय नी
कायय क्रमको एक झलक ।
३२३२
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अन्िरतक्रया िथा पुस्िक तवमोचन कायाक्रम सम्पन्न

नेपाल आदिवासी जनजादि अपाङ् ग संघको
आयोजना िथा Asian Indigenous Peoples
Pact (AIPP) को सहयोगमा अपाङ् गिा भएका
व्यदिहरुको अदिकार सम्वदधि सदमदिको नष्कर्ष
सझ
ु ावहरुको बारेमा सम्वधिीि सरोकारवाला
दनकाय दवच रादष्िय स्िरको अधिरदिया िथा
पस्ु िक दवमोचन कायष िम काठमाण्डौमा सम्पधन
भएको छ । सो कायष िममा नेपाल आदिवासी
जनजादि अपाङ् ग संघकी महासदचव प्रदिमा

गरुु ङले नेपालमा अपाङ् गिा भएका आदिवासी
व्यदिहरुले बझ
ु ाएको छायााँ प्रदिवेिन र नेपालको
प्रारदम्भक प्रदिवेिनका सम्वधिमा दनष्कर्ष
सझ
ु ावहरु सम्वधिी कायष पत्र प्रस्िुि गनष ु भएको
दथयो । उि कायष िममा रादष्िय शारीररक अपाङ् ग
संघ नेपालका अध्यक्ष दकरण दशल्पकारले
आदिवासी जनजादि अपाङ् गिा भएका
व्यदिहरुका सवालहरुमा राज्यले ध्यान दिनपु ने
कुरा बिाउनु भयो । सो कायष िममा नेपाल
आदिवासी जनजादि महासंघकी उपाध्यक्ष कुष्ण
कुमारी सेरचनले आदिवासी जनजादि अपाङ् गिा

काठमाण्डौमा सम्पन्न अपाङ् गिा भएका व्यमिहरुको अमधकार सम्वमन्ध समममिको मनरकषय सुझावहरुको बारेमा सम्वन्धीि सरोकारवाला
मनकाय मवच रामरिय स्िरको अन्िरमक्रया िथा पुस्िक मवमोचन कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : गणेश सुिदे ी
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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भएका व्यदिहरुका सवालहरुमा पदन नेपाल
आदिवासी जनजादि अपाङ् ग संघ संग दमलेर काम
गने बिाउनु भयो । उि कायष िममा पूवाष ञ्चल
अपाङ् ग र असहाय बद्ध
ृ ा सेवा के धरदक अध्यक्ष
िप्तृ ा मगरले अपाङ् गिा भएका व्यदिहरुको
अदिकार सम्वधिी महासधिी अझै पणु ष रुपमा
कायाष धवयन हुन नसके को बिाउिै यसमा राज्यले
ध्यान दिनुपने कुरामा जोड दिनभु यो भने नेपाल
अपाङ् ग मदहला संघकी महासदचव दमना पौडेलले
यस छायााँ प्रदिवेिनलाई ब्रेलदलदपमा पदन छाप्नु
पने कुरामा जोड दिनमु यो । उि कायष िममा ररसेड
िनहुक
ाँ ा अध्यक्ष पिम बहािरु पररयारले यस छायााँ
प्रदिवेिनलाई नेपालीमा प्रकाशन गरेकोमा
आयोजक संस्थाई िधयवाि दिनभु यो । सो
कायष िममा रादष्िय अपाङ् ग महासंघ नेपालका पवु ष
अध्यक्ष डा.दवरेधरराज पोखरेलले दनष्कर्ष सझ
ु ाव
सम्वधिमा कायष पत्र प्रस्िुि गनष ु भएको दथयो । उि

कायष िममा रादष्िय अपाङ् ग महासंघ नेपालका
उपाध्यक्ष रमेस लामाले यस छयााँ प्रदिवेिनलाई
कायाष धवयनमा ल्याउनको लादग रादष्िय अपाङ् ग
महासंघ नेपालले पहल गने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सो कायष िमकी प्रमख
अदिदथ मदहला
ु
बालवादलका िथा जेष्ठ नागररक मदधत्र थममाया
थापाले हादमले पाएका अदिकारहरुको उपभोग
गिै जान पने कुरा बिाउनुका साथै यस छायााँ
प्रदिवेिनलाई कायाष धवयन गनष को लादग
मधत्रालयको िर्षवाट पहल गने बिाउनु भयो ।
उि कायष िममा नेपाल आदिवासी जनजादि
अपाङ् ग संका अध्यक्ष खड् क सारु मगरले यस
छायााँ प्रदिवेिनलाई स्थादनय िहसम्म पयु ाष उनु पने
कुरामा जोड दिनभु यो साथै उहाले यस छायााँ
प्रदिवेिनलाई राज्यले कायाष धवयनमा ल्याउनु पने
कुरामा जोड दिनभु यो ।

नेपाल अपाङ्ग मानव अतिकार के न्द्रले बुझायो अपाङ्गिा मैिी िातलम पाठ्य सामाग्री

िेपाल अपाङ्ग मािव अतिकार के न्िको
आयोजिा िथा ओपि सोसाइटी र्ाउण्ड ेशिको
सियोगमा रातरिय न्यातयक प्रतिष्ठािले प्रर्ाि
गररिे िातलमिरूमा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूको न्याय सम्बन्िीका सवाल समावेश
गिदु पिे भति ियार गररएको पाि्य सामाग्री
िस्िान्िरण कायदक्रम कािमाण्ड ौंमा सम्पन्ि भयो
३४३४

। सो कायदक्रममा िेपाल अपाङ्ग मािव
अतिकार के न्िकी अध्यक्ष िारावर्ि से ुँड ाईले
उि अिरु ोि पत्र पढेर सिु ाउुँर्ै सो पत्रका साथै
रातरिय न्यातयक प्रतिष्ठािका लातग ियार
पाररएको अपाङ्गिा मैत्री िातलम पाि्य सामाग्री
रातरिय न्यातयक प्रतिष्ठािका कायदकारी तिर्ेशक
िोपबिार्रु मगरलाई िस्िान्िरण गिदु भएको
तथयो । सोिी क्रममा उिाुँले यस पाि्य
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सामाग्रीमा समावेश गररएका अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूका
सवालिरूलाई
आफ्िा
िातलमिरूमा समावेश गररतर्िु िुिका लातग
अिरु ोि गिदु भएको तथयो ।

त्यसै गरी आयोजक सस्ां था िेपाल अपाङ्ग
मािव अतिकार के न्िका कायदकारी तिर्ेशक
जगतर्श प्रसार् अतिकारीले िेपाल अपाङ्ग
मािव अतिकार के न्िले अपाङ्गिा भएका
व्यतििरूलाई तििःशल्ु क काििू ी सेवा उपलब्ि
गराउुँर्ै आएको बिाउुँर्ै रातरिय न्यातयक
प्रतिष्ठािले काििू तवर् िथा न्यायािीशिरूलाई
िातलम तर्िे क्रममा अपाङ्गिाको प्रकृ ति

अिसु ारको वािावरण सृजिा गरी उिीिरूका
सवालिरूलाई आफ्िा िातलमिरूमा समावेश
गिदु पिे कुरामा जोड  तर्िु भएको तथयो । यसै
क्रममा रातरिय न्यातयक प्रतिष्ठािका ित्कालीि
कायम मक
ु ायम कायदकारी तिर्ेशक माििीय
श्रीमाि तविोर् शमादको सयां ोजकत्व, तड .एस.पी.
प्रकाश मल्लको सि-सयां ोजकत्व िथा
काििू तवर्िरु, अपाङ्गिा अतिकारकमीिरू
गतिि कायदर्लद्वारा तिमादण गररएको िातलम
सामाग्रीलाई िस्िान्िरण गिे क्रममा उि
कायदर्लका सर्स्य िथा बौतद्धक अपाङ्गिा र
अतभभावकिरूको रातरिय सांघका अध्यक्ष िथा

रामरिय न्यामयक प्रमिष्ठानले प्रदान गररने िामलमहरूमा अपाङ् गिा भएका व्यमिहरूको न्याय सम्बन्धीका सवाल समावेि गनय ु पने भमन ियार गररएको
पाठ् य सामाग्री हस्िान्िरण कायय क्रमको एक झलक । तस्विर : शस्मिला स्िश्वकमाि
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र
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बौतद्धक अपाङ्गिाका अतभभावक मक
ु ु न्र्िरी
र्ािालले िेपाल अपाङ्ग मािव अतिकार के न्िले
ियार गरे को अपाङ्गिा मैत्री िातलम पाि्य
सामाग्रीले अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका
सवालिरू समावेश गिद सियोग गिे बिाउिु भयो
भिे सोिी कायदर्लका अकाद सर्स्य िथा िेपाल
अपाङ्ग मतिला सांघकी अध्यक्ष तिमदला
तििालले अपाङ्गिाको प्रकृ ति अिुसारको
वािावरणमा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूलाई
न्याय प्रर्ाि गिे कायदलाई अगातड  बढाउिु पिे
बिाउिु भयो । सो कायदक्रममा रातरिय न्यातयक
प्रतिष्ठािका कायदक्रम व्यवस्थापक राजि के .सी.ले
रातरिय न्यातयक प्रतिष्ठािका कायदक्रमिरूमा

अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका सवालिरू
समावेश गिे बिाउिु भयो । त्यसै गरी उि
प्रतिष्ठािका िायब कायदकारी तिर्ेशक के र्ार
पौड ेलले आगामी तर्िमा अपाङ्गिा मैत्री िातलम
पाि्य सामाग्रीले अपाङ्गिाको तवषयमा
न्यायािीशिरूलाई सचेि गराउि सियोग गिे
बिाउिु भयो । त्यसै गरी रातरिय न्यातयक
प्रतिष्ठािका कायदकारी तिर्ेशक िोपबिार्रु मगरले
रातरिय न्यातयक प्रतिष्ठाििरूले प्रर्ाि गिे
िातलममा अपाङ्गिा भएका व्यतििरूका
सवालिरूलाई समावेश गिे प्रतिबद्धिा व्यि गिदु
भएको तथयो ।

नेपाल स्पाइनल किा इन्जरी खेलकुद संघको सािारर् सभा सम्पन्न
८ असोज २०७६ शस्मिला स्िश्वकमाि, काठमाण्डौं

िेपाल स्पाइिल कड द इन्जरी खेलकुर् सघां को १०
औ ां वातषदक सािारण सभा कािमाण्ड ौंमा सम्पन्ि
भएको छ । सो सािारण सभाको अवसरमा
िेपाल इम्पटु ी एशोतसयशिका अध्यक्ष िथा
अपाङ्गिा अतिकारकमी मिेश्वर तघतमरे ले
अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको अतिकार
सम्बन्िी मिासतन्िको िारा ३० मा भएको
सस्ां कृ तिक जीवि, मिोरञ्जि, तवश्राम िथा
खेलकुर्मा सिभातगिाको तवषयमा प्रि रुपमा
जािकारी गराउिु भएको तथयो । कायदक्रममा पवू द
३६३६

सभासर् इतन्र्रा गरुु ङ्ले समाजमा अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुलाई िेिे िजरमा सकारात्मक
पररवदिि ल्याउिका लातग तवतभन्ि कायदक्रमिरु
सञ्चालि गिदु पिे बिाउर्ै यस सािारण
सभाको सर्लिाको शभु कामिा व्यि गिदु
भएको तथयो भिे िेपाल स्पाइिल कड द इन्जरी
पिु स्थादपिा के न्ि साुँगाका मेतड कल तिर्ेशक
राजु ढकालले मेरुर्ण्ड  पक्षाघाि अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुले खेलकुर्को माध्यमबाट
समाजमा अपाङ्गिा भएका व्यतििरु प्रति
सकारात्मक पररवदिि ल्याउि िुलो योगर्ाि
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नेपाल स्पाइनल कडय इन्जरी खेलकुद संघको काठमाण्डौंमा सम्पन्न १० औ ं वामषय क साधारण सभाको एक झलक । तस्विर : शस्मिला स्िश्वकमाि

तर्एको बिाउर्ै अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको
खेललकुर्को तवकासको लातग सबैले सियोग
गिदु पिे बिाउिु भयो । त्यसै गरी काििू ी
सल्लािकार िथा अतिवत्ता तवर्रु थापाले
स्थािीय तिकायिरुबाट पति अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुको खेलकुर्को तवकासको लातग
आवश्यक सियोग गिदु पिे कुरामा जोड  तर्िु
भएको तथयो । यसै क्रममा गोकणेश्वर
िगरपातलका वड ा िां ६ का वड ा अध्यक्ष रमेश
अयादलले खेलकुर् स्वास््यको लातग रारिको

लातग खेतलिे भएकोले आफ्िो वड ा कायदलय
मार्द ि अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको
खेलकुर्को तवकासको लातग सक्र्ो सियोग गिे
बिाउिु भयो । कायदक्रममा िेपाल स्पाइिल कड द
इन्जरी खेलकुर् सघां का अध्यक्ष बाबरु ामा तमश्रले
यस सस्ां थाका गतितवतििरु त्था ह्वीलतचयर
प्रयोगकिाद अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको
खेलकुर्को तवकासको लातग सबैको साथ
सियोगको आवश्यक रिेको बिाउिु भयो ।

अपाङ्गिा भएका व्यतिहरुको तवर्यमा तवश्वव्यापी आवातिक सतमक्षा लेख सम्बन्िी
छलफल

रातरिय माितसक स्वास््य स्वालमवि सगां िि

कोतशशको आयोजिामा अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुको तवषयमा तवश्वव्यापी आवातिक
सतमक्षा लेखको तवषयमा तवतभन्ि सघां सस्ां थािरु

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

३७३७
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बीच छलर्ल कायदक्रमको आयोजिा गररयो ।
उि छलर्लमा रातरिय अपाङ्ग मिासघां
िेपालका पवू द अध्यक्ष िथा कोतशशका वररष्ठ
सल्लािकार सर्ु शदि सवु ेर्ीले अब िुिे रातरिय
जिगणिामा अपाङ्गिा भएका व्यतििरु छुट्ि
ििुिे बिाउिु भएको तथयो । त्यसै गरी
कािमाण्ड ौं स्कुल अर् ल का सि–प्राध्यापक
कतपल अयादलले तवश्वव्यापी आवतिक
सतमक्षामा समग्र मािव अतिकारको तवषयमा
छलर्ल गररिे बिाउिु भयो । कायदक्रममा
अतटजम के यर िेपाल सोसाइटीका प्रशासतकय
प्रमख
ु सरु े न्ि बज्राचायदले अपाङ्गिा भएका
व्यतििरुको तवषयमा समाजमा अझै पति पणू द
रुपमा जािकारी िभएकोले यस तवषयमा

र्क्षजिशति उत्पार्मा काम गिदु पिे र
अपाङ्गिा भएका व्यतििरुको तवषयमा
तवश्वव्यापी आवातिक सतमक्षा लेखको तवषयमा
अटीजम अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका
सवालिरुलाई समावेश गिदु पिे कुरामा जोड  तर्िु
भयो भिे बौतद्धक अपाङ्गिाकी अतभभावक
िथा अपाङ्गिा अतिकारकमी सवु णद के शरी
तचत्रकारले बौतद्धक, ड ाउि तसण्रोम, अतटजम,
श्रवणदृतितविि अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका
सवालिरुलाई तवशेष प्राथातमकिाका साथ
समावेश गिदु पिे कुरामा जोड  तर्िु भएको तथयो ।
सो छलर्ल कायदक्रममा अपाङ्गिाको क्षेत्रमा
काम गिे तवतभन्ि सघां सस्ां थािरुको सतक्रय
सिभातगिा रिेको तथयो ।

नेपाल नेितहन सघं को २३ औ ं सािारर् सभा सम्पन्न

“रातरिय एकिा समावेतशिा र सांतघयिा ियाुँ
िेपालको आिार, तशक्षा स्वास््य रोजगारी र
प्रतवतिमा पिुचुँ : दृतितवतिििरुको मौतलक
अतिकार” भन्िे िारा सतिि िेपाल िेत्रतिि
सांघको २३ औ सािारण सभा कािमाण्ड ौंमा
सम्पन्ि भएको छ । उि कायदक्रममा िेपाल
अपाङ्ग मतिला सांघकी मिासतचव तमिा
३८३८

पौड ेलले िेपाल िेत्रतिि सांघले दृतितवतिि िथा
न्यिू दृतियि
ु अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका
साथै अन्य अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका
सवालिरुमा पति सिकायद गर्ै वकालि गर्ै
आएको बिाउिु भयो । त्यसै गरी िेपाल
अपाङ्ग मािव अतिकार के न्िका कायदकारी
तिर्ेशक जगतर्श प्रसार् अतिकारीले दृति
सम्बन्िी अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका
सवालिरुलाई अपाङ्ग आवाज रे तड यो
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कायदक्रम र मातसक पतत्रकामा समावेश गर्ै
सिकायद गिे बिाउिु भएको तथयो भिे िेत्रतिि
यवु ा सांघका अध्यक्ष कलािर भण्ड ारीले
िेपालमा रिेका अतिकाशां िेत्रतिि अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुको लातग िेपाल िेत्रतिि सांघले
तवतभन्ि कामिरु गरे को बिाउर्ै यस सािारण
सभाको सर्लिाको शभु कामिा व्यि गिदु
भएको तथयो । कायदक्रममा रातरिय अपाङ्ग
मिासांघ िेपालका अध्यक्ष तमत्रलाल शमादले
रातरिय अपाङ्ग मिासांघ िेपालले िेपाल
िेत्रतिि सांघसुँग सिै सिकायद गरे र काम गिे

बिाउिु भयो । िेपाल िेत्रतिि सांघका अध्यक्ष
रमेश पोखरे लले यस सांस्थाले िेपाल भर रिेका
दृतितवतिि िथा न्यिू दृतियि
ु अपाङ्गिा
भएका व्यतििरुको तशक्षा, स्वास््य िथा
रोजगार लगाएिका सवालमा काम गर्ै आएको
बिाउिु भयो । सो सािारण सभा कायदक्रमका
प्रमख
ु अतितथ िथा सशस्त्र प्रिरी बलका
मिातिरतक्षक सवेन्ि खिालले िेपाल िेत्रतिि
सांघसुँग सिकायद गरे र एक सय वटा सेिो छड ी
तविरण गिे बिाउिु भयो ।

नेपाल नेत्रमहन संघको काठमाण्डौंमा सम्पन्न २३ औ साधारण सभा एक झलक ।
अ पा ङ्ग ता अ धि का र स बै को स रो का र

३९३९

समाचार विविध

नेपाल बोतसया सघं को ११ औ ं बातर्ाक सािारर् सभा िथा अतिवेशन सम्पन्न

अपाङ्गिा भएका व्यतििरुका लातग िेपाल
बोतसयासुँघको ११ औ ां बातषदक सािारण सभा
िथा अतिवेशि कािमाण्ड ौंमा सम्पन्ि भएको
छ । सो बातषदक सािारण िथा अतिवेशिबाट
गोमा र्ेवी पौड ेलको अध्यक्षिामा र्ईु जिा
सर्स्यिरु मिोतिि िुिे गरी ९ जिाको ियाुँ

कायद सतमति तिवादतचि भएको छ । जसमा
उपाध्यक्षमा रमला पौड ेल, मिासतचव
र्ेवकुमारी पराजल
ु ी, कोषाध्यक्ष शोभा तवि
खतिवड ा, सतचव लक्ष्मी रािा मगर तिवादतचि
िुिु भएको छ भिे सर्स्यिरुमा अतििा तघतमरे ,
तकरण शाि, रमार्ेवी पौड ेल र कमला तसांखड ा
चयि िुिु भएको छ ।

अपाङ् गिा भएका व्यमिहरुका लामग नेपाल बोमसयासँघको काठमाण्डौंमा सम्पन्न११ औ ं बामषय क साधारण सभा िथा अमधवेिन बाट मनोनीि नयाँ
कायय समममि । तस्विर : गोमादेिी पौडेल, काठमाण्डौं
४०४०
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