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यो पत्रिकाऱ ेएक प्रकारको उत्साह र उजाा 
थपेको छ । 

सम्ऩादक ज्मू, नभस्काय भ मो अऩाङ्ग आिाज 
भाशसक ऩत्ररकाको ननमनत ऩाठक हुॉ । भैरे मो 
ऩत्ररका ननमशभत रुऩभा अध्ममन गन े अिसय 
ऩाएको छु । मस ऩत्ररकाभा छावऩएका विशबन्ट्न 
रेख, कविता य अन्ट्म साभग्रीहरु ननकै न ैभन 
ऩदयछन ् । मी साभग्रीहरुराई ऩढ्न ऩाउदा भ 
न्ट्मादै खुसी छु । त्मसैरे गाॉउ गाॉउभा बएका 
अन्ट्म अऩाङ्गता व्मक्क्क्तहरुर े ऩनन मो ऩत्ररका 
भापय त आफ्ना कुयाहरु ऩोख्न ऩाएका छन ् । 
अऩाङ्ग आिाज ऩत्ररकाभा बएका साभग्री 
भापय त विशबन्ट्न ताशरभको फायेभा जानकायी, 
अऩाङ्गता योकथाभ, सयसपाई, जनचेतनाका 
कुयाहरु जान्ट्न े य फुझ्न ेअिसय ऩाएका छन ् । 
जसरे गदाय अऩाङ्गता बएका व्मक्क्क्तहरुराई मो 
ऩत्ररकारे एक प्रकायको उत्साह य उजाय थऩेको 
छ । तय केही भहहना मता ऩत्ररका हढरो प्राप्त 
हुने गयेको छ । ककन होरा ? मसभा बने अशर 
दुुःख रागेको छ । ऩत्ररका सभमभा नै प्राप्त 
बएभा याम्रो हुन े धथमो । सककन्ट्छ बन े
ऩत्ररकाराई सभमभा न ैऩठाई हदन हुन अनुयोध 
गदयछु  । मो ऩत्ररकारे अऩाङ्गता भार नबएय 
अन्ट्म साङ्ग व्मक्क्क्तहरुको ऩनन भन क्जत्न 
सपर होस य अऩाङ्गताको फायेभा सभाजभा 
अझ धेयै जनचेतना पैरीमोस बन्ट्ने काभना 
गनय चाहन्ट्छु ।  

पाठक  पत्र 

वििेक काकी,नुिाकोट।  रञ्जु बराऱ, इऱाम । 

अपाङ्ग आिाज माससक पत्रिकाऱे चतेनाको 
ददयो बाल्न सहयोग गदाछ । 

सम्ऩादक ज्म ूनभस्काय । भराई मो अऩाङ्ग 
आिाज भाशसक ऩत्ररका अनत नै ऻानिद्यधक य 
उऩमोगी राग्दछ । त्मसैर े भ मो ऩत्ररका 
ननमशभत ऩढ्न े गदयछु । मो ऩत्ररकारे हाम्रो 
सभाजभा आज ऩनन अऩाङ्गता बएका 
व्मक्क्क्तहरुराई नकायात्भक रुऩभा हेने य 
ऩूियजन्ट्भको ऩाऩको रुऩभा शरने गरयन्ट्छ । 
सभाजका धेयै जसो व्मक्क्क्तहरुरे अझ ै ऩनन 
अऩाङ्गता बएका व्मक्क्क्तहरुको 
सॊिेदनशशरताराई फुझ्ने प्रमास गयेको ऩाइदैन 
। मो सभस्मा विशषे गयी सहयी ऺेरभा बन्ट्दा 
ऩनन ग्राभीण ऺेरभा व्माऩक यहेको अिस्था छ 
। मस्तो अिस्थाभा मो अऩाङ्ग आिाज 
भाशसक ऩत्ररकारे सभाजभा यहेका केही त्मस्ता 
व्मक्क्क्तहरुको भानसऩटरभा चेतनाको हदमो 
फापन सहमोग गयेको छ । हाम्रो गाॉउका केही 
व्मक्क्क्तहरुरे ऩनन मो ऩत्ररका अध्ममन गने 
अिसय ऩाउनु बएको धथमो । जसरे 
अऩाङ्गताको फायेभा नकयात्भक सोच याख्न 
नहुने यहेछ । कुनै ऩनन सभमभा जो ऩनन 
अऩाङ्गता फन्ट्न सककने सम्बािना बएको 
कुयाको अनुबुनत गनुय बएको ऩनन ऩाए । 
त्मसैरे आगाभी हदनहरुभा मो ऩत्ररकारे मसयी 
नै सभाजभा यहेका अऩाङ्गता बएका 
व्मक्क्क्तहरु प्रनत सकायात्भक सोचको विकासको 
राधग सहमोग गयोस ् बन्ट्न े शुबकाना व्मक्क्त 
गदयछु ।  



 

ऄपाङ्गता मानव हुनकुो एक हहस्सा हो। लगभग 

सबैले अफ्नो जीवनको कुनै न कुनै हबन्दमुा 

ऄस्थायी वा स्थायी रूपमा ऄसक्षमताको ऄनभुव 

गनेछन ् । हवश्वको जनसंख्याको लगभग १५%  

हाल ऄपाङ्गताको ऄनभुव गछछन ् । नेपालको 

संहवधान, २०७२ ले प्रत्येक व्यहिलाइ 

सम्मानपवूछक बााँच्न पाईने हक, समानताको हक, 

सामाहजक न्यायको हकलाइ मौहलक हकका 

रूपमा सहुनहित गरेको छ । तथापी ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुले भने ईि ऄहधकारको ईपभोग 

गनछ पाएको दहेखदनै । ऄपाङ्गता भएका व्यहिको 

ऄहधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले पहन ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुका सवालमा थपैु्र व्यवस्था गरेको 

भए पहन हत व्यवस्थाहरु व्यवहारमा लाग ु भएका 

पाइदनैन ् । हवहभन्न ऄनसुन्धान प्रहतवेदनहरूले 

हवश्वव्यापी रूपमा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

सङ्ख्या बढ्दै गएको सङ्केत गदछछ। नेपालको 

अहधकाररक जनगणना (२०६८) ऄनसुार कुल 

जनसंख्याको १.९४% ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरु रहकेा छन भनेको छ यद्दपी ऄपाङ्गता 

के्षत्रमा काम गने संघ स्स्थाले भने ईि दर भन्दा धरैे 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरु रहकेो हनष्कसछ 

हनकालेका छन । संख्या जहतसकैु भए पहन प्रत्येक 

नागररकको ऄहधकार सहुनहित गराईने काम 

राज्यको हो । सरकारकै तथयांकलाइ अधार मान्ने 

हो भने पहन राज्यले ईि जनसंख्याको लाहग 

अवश्यक पने कायछक्रम तय गरेको दहेखदनै । 

काननुी तथा नीहतगत तहबाट केहह हदसम्म 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुका सवालहरु 

सम्बोधन गरेको जस्तो भए पहन सरकारले ल्याईने 

नीहत कायछक्रमहरुमा हत सवाल खास्सै समेटेको 

पाआदनैन । हिक्षा स्वास्थ जस्ता अधारभतू 

अवश्यकताहरुबाट समेत ऄपाङ्गता भएकै कारण 

कहतपय ठाईमा वहन्चत भएको थपैु्र ईदाहरणहरु 

पाआन्छन । हरेक वगछ समदुायमा ऄपाङ्गता भएता 

पहन राज्यको नजरमा बने ऄन्य वगछ समदुाय जहत 

ऄपाङ्गता वगछ परेको दहेखदनै । राज्यले सखुी 

नेपाली समदृ्द नेपालको ऄवधारणा ऄपनाएर काम 

गरररहदा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुका सवालहरु 

सम्बोधन नगरी त्यो गन्तव्य पगु्न कहठन दहेखन्छ 

हकनभने हदगो हवकासको लक्ष्यले समेत कोहह पहन 

पछाडी नपरुन कोहह पहन नछुटुन भन्ने ऄवधारणा 

लाग ु गररसकेको छ । यो मनन्यतामा सहमती 

जनाएको नेपालले भने ऄरु वगछ समदुायको 

तर्छ बाट पटक पटक राज्यको हनकायमा ईनीहरुको 

प्रहतहनहधत्व  दोहोयाछईने गरे पहन ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुलाइ भने एक पटक समेत 

प्रहतहनहधत्व नगराईने ऄवस्था ऄहहले सम्म 

हवद्यमान रहकेो छ ।  तसथछ ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरु पहन हाम्रै समाजका ऄन्य नागररक सरह 

का व्यहि हुन ् ईनीहरुका अवश्यकता र चाहना 

हामै्र हुन ् भन्ने सोचले राज्य दहेख राज्यका 

हनकायले ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुका 

ऄहधकार सहुनहित गराईन प्रभावकारी रुपमा काम 

गनुछ अजको अवश्यकता हो ।  

सम्पादकीय 

अपाङ्गर्ा िएका व्यजिहरुका अजधकार सजुनजिर् गर । 



R i g h t s  o f  P W D s :  A c t i o n  i n  D e v e l o p m e n t  ४४ 

 

 

  

सक्क्क्षम सेन्रलको पररचयात्मक कायछक्रम हविषे सामाग्री । 

सक्क्षम सने्रल 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको अहथछक 

सबलीकरण तथा समावेिी रोजगारको लाहग 

य.ुएस.एअइडी (USAID) को सहयोग एवम ्

हडसेहबहलटी एन्ड डेब्लोपमेण्ट पाटछनर 

डी.डी.पी यकेुको कायाछन्वयनमा  नेपाल 

ऄपाङ्ग मानव ऄहधकार केन्र, ऄपाङ्गता 

भएका महहलाहरूको महासङ्घ नेपाल, 

पररलहक्षत संस्था, श्रहुत- राहष्रय ससु्त श्रवण 

तथा पहछ बहहरा भएकाहरूको संस्था  र 

ऄपाङ्ग कल्याण सङ्घ धाहदङको 

साझेदारीमा सञ्चालन हुन लागेको सक्क्क्षम 

सेन्रलको  पररचयात्मक कायछक्रम हालै 

काठमाण्डौ ाँ र धाहदङ्गमा सम्पन्न भएको छ ।  

नेपाल ऄपाङ्ग मानव ऄहधकार केन्रका 

ऄध्यक्ष तारा वदन सेडाइको ऄध्यक्षता तथा 

गोकणेश्वर नगरपाहलकाका ईपप्रमखु सान्नानी 

लामाको प्रमखु अहतथयतामा सम्पन्न भएको 

सो कायछक्रममा नेपाल सरकार महहला 

बालबाहलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयका 

ईपसहचव एवं ऄपाङ्गता ऄहधकार प्रवधछन 

िाखाका िाखा प्रमखु जमनुा हमश्र, गोकणेश्वर 

नगरपाहलका वडा ५ का वडा ऄध्यक्ष एवं 

नगरपाहलका प्रविा नारायण बहादरु सबेुदी, 

नेपाल ऄपाङ्ग मानव ऄहधकार केन्रका 

संस्थापक ऄध्यक्ष तथा राहष्रय ऄपाङ्ग 

महासङ्घ नेपालका पवूछ ऄध्यक्ष सदुिछन 

सबेुदी, राहष्रय ऄपाङ्ग महासङ्घ नेपालका 

ऄध्यक्ष दवेीदत्त अचायछ, य.ुएस.एडका 

प्रहतहनहध हनरुपमा राइ लगायतको अहतथयता 

रहकेो हथयो भने  ऄपाङ्गता के्षत्रमा काम गने 
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सक्क्षम सने्रल 

सङ्घ सस्थाका प्रमखु एवं प्रहतहनहधहरू सहहत 

७० जना भन्दा बढीको ईपहस्थहत रहकेो हथयो।  

१ नोभेम्बर २०२२ दहेख सरुु भएर ३० 

ऄक्क्टोबर २०२५ सम्म सन्चालन हुने 

य.ुएस.एअइडी सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रमको 

मलू ईद्देश्य ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको 

पररचालन, ताहलम र जीहवकोपाजछन मार्छ त 

ग्राहमण र िहरी के्षत्रमा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरुको अहथछक सिहिकरण र राहष्रय 

स्तरमा समावेिी रोजगार प्रवधछन गनुछ रहकेो छ 

। गोकणेश्वर नगरपाहलका, काठमाडौ 

महानगरपाहलका र थाके्र गाईाँपाहलका, धाहदङ 

पररयोजना स्थल रहकेा य.ुएस.एअइडी 

सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रम मार्छ त ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरू, स्थानीय सरकार र 

सरोकारवाला हनकायहरू लहक्षत समहूमा 

पदछछन । जीहवकोपाजछन मार्छ त ३६० जना 

ऄपाङ्गता भएका व्यहि (५०% भन्दा बढी 

ऄपाङ्गता भएका महहला) जसमा १८० थाके्र 

गाईाँपाहलका र १८० गोकणेश्वर नगरपाहलका र 

२२४ जना ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरु जस 

ऄन्तगछत १३० जनाले कम््यटुर ताहलम, ६० 

जनाले व्यावसाहयक ताहलम, ३४ जनाले लोक 

सेवा तयारी कक्षाको ऄवसर प्राप्त गरी यस 

प्रररयोजना मार्छ त प्रत्यक्ष लाभ हलनेछन । ईि 

य.ुएस.एअइडी सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रममा 

पररचयात्मक कायछक्रम, कमछचारी ताहलम, 

टेहलहभजन तथा रेहडयो कायछक्रम हनमाछण तथा 

प्रसारण र माहसक पहत्रका प्रकािन, २० वटा 

समहू हनमाछण गरी (१० वटा थाके्र/१० वटा 

गोकणेश्वरमा), समहू सञ्चालन सम्बन्धी 

ताहलम, नेततृ्व हवकास, वकालत तथा 

ऄपाङ्गता ऄहधकार सम्बन्धी ताहलम, 

जीहवकोपाजछन कायछक्रम, समावेिी रोजगारको 

लाहग हमहडया मार्छ त वकालत, बजारको 

अवश्यकता मलु्याङ्कन, १३० जना 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुलाइ कम््यटुर 

ताहलम, ६० जनालाइ व्यावसाहयक 

ताहलम,३४ जनालाइ लोक सेवा तयारी कक्षा, 

सर्लताका कथा तथा हभहडयो प्रकािन तथा 

प्रसारण, पनुस्थाछपना तथा परामिछको लाहग 

हसर्ाररस तथा समन्वय, समावेिी रोजगारीको 

लाहग ऄहभयान र ईत्कृष्ट रोजगार दातालाइ 

सम्मान य.ुएस.एअइडी सक्क्क्षम सेन्रलका 

प्रमखु कायछक्रमहरु रहकेा छन । 

समावेिी र समतामलुक समाजको हनमाछणको 

लाहग सामाहजक, अहथछक र राजनीहतक तहमा 

ऄपाङ्गता भएका महहलाहरुले ऄथछपणूछ 

सहभाहगताका साथ ऄन्य नागररक सरह 

सम्मानीत एवम ् गणुस्तररय जीवनयापनको 

पररकल्पनाका साथ ऄपाङ्गता भएका 

महहलाहरूको मानव ऄहधकारको प्रवर्द्छन तथा 

संरक्षणमा गने ईदेश्यले हव.स. २०७७ सालमा 

स्थापना भएको ऄपाङ्गता भएका 

महहलाहरूको नेततृ्वमा रहकेो एईटा छाता 

संगठन हो । ऄपाङ्गता भएका महहलाहरुको 

९ सदस्य संस्थाहरुद्वारा सरुु गररएको 

ऄपाङ्गता भएका महहलाहरुको महासंघ 
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ऄहहले नेपालसाँग ७ वटै प्रदिेमा ऄपाङ्गता 

भएका महहलाहरुको सञ्जाल रहकेो छ । 

हिक्षा, स्वास्थय, रोजगार, सामाहजक सरुक्षा, 

सञ्चार, पनुछःस्थापना र खेलकूद लगायत 

ऄपाङ्गता भएका महहला र बाहलकासाँग 

सम्बहन्धत ऄनसुन्धान तथा हबहबध कायछहरु 

मार्छ त सहजीकरण, सचेतना ऄहभबहृर्द् तथा 

पैरवी जस्ता कायछहरु ऄहघ बढाआरहकेो 

ऄपाङ्गता भएका महहलाहरुको महासंघ 

नेपाल य.ुएस.एअइडी सक्क्क्षम सेन्रल 

कायछक्रमको एक साझेदार सस्थाको रुपमा 

रहकेो छ । य.ुएस.एअइडी सक्क्क्षम सेन्रल 

पररयोजना ऄन्तगछत महासंघले काठमाडौ 

हजल्लाको गोकणेश्वर नगरपाहलकामा रहकेा 

१८० ऄपाङ्गता भएका व्यहि, त्यसमा पहन 

हविेष गरी ऄपाङ्गता भएका महहलालाइ 

प्राथहमकताका साथ जीहवकोपाजछनमा जोड्ने 

छ भने १० वटा समहूहरु हनमाछण गरी हबई पजुी 

मार्छ तको रकमलाइ पररक्रमा कोष 

(revolving fund) को रुपमा समहूमा 

पररचालन गनेछ । यहत मातै्र नभइ ईि समहूका 

सदस्यहरूलाइ क्षमता हवकास तथा 

जीहवकोपाजछन ताहलमका लाहग  महासंघले 

नेततृ्व हलनेछ ।  

त्यसैगरी य.ुएस.एअइडी सक्क्क्षम सेन्रल 

पररयोजनाको ऄको साझेदार सस्था हो श्रहुत 

(राहष्रय ससु्त श्रवण तथा पहछ बहहरा 

भएकाहरूको संस्था) । श्रहुत संस्था स्वयम 

ससु्त श्रवण तथा पहछ बहहरा भएका 

व्यहिहरुद्वारा अरु्ले भोगेको समस्याको 

अधारमा अफ्नो समस्या समाधानका लाहग 

एकजटु भएर ससु्त श्रवण र पहछ बहहरा भएका 

व्यहिहरूका मदु्दा तथा सवालहरुलाइ  

सम्बोधन गने ईद्दशे्यका साथ हव. सं. २०६९ 



अऩाङ्गता  अ धधका य सफैको  सयोका य  ७७ 

  

 

 सक्क्षम सने्रल 

  

सालमा स्थापना भएको सामाहजक संस्था हो । 

सनुाइ क्षमतामा कहम भएका व्यहिहरुको 

पहहचान गरी  ईहनहरुसाँग सम्पकछ  बढाईने, 

ईनीहरुका समस्या समाधानका लाहग सहयोग 

गने,सनुाइ क्षमतामा कमी भएका व्यहिहरुका 

ऄहधकारको बारेमा अवाज ईठाईने, 

जनचेतनाको ऄहभवदृ्दी लगायतका सवालमा 

कायछ गरररहकेो श्रहुतले सक्क्क्षम सेन्रल 

कायछक्रम ऄन्तगछत काठमाडौ हजल्लामा रहकेा 

१३० जना ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुलाइ 

समावेिी रोजगारमा समावेि गनछ कम््यटुर 

ताहलम प्रदान गनछ नेततृ्वदायी भहूमका खेल्नेछ 

। 

हब.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएको 

पररलहक्षत संस्थाले ऄपाङ्गता भएका र 

दहलत, महहला, जनजाती तथा ऄहत 

हसमान्तकृत व्यहिहरुका लाहग छात्रवहृत्त तथा 

िसहिकरण कायछक्रम संचालन गद ैअइरहकेो 

छ । ऄपाङ्गता भएका र दहलत, महहला, 

जनजाती तथा ऄहत हसमान्तकृत व्यहिहरुका 

लाहग छात्रवहृत हवतरण, िैहक्षक सामाग्री 

हवतरण, हसपमलुक क्षमता ऄहभवहृि ताहलम, 

बहहरा हवद्याथीहरुको हिक्षक/हिहक्षकाहरुका 

लाहग साकेहतक भाषा ताहलम, ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुको जीहवकोपाजछन सधुारका 

लाहग कृहष तथा पिपुछी सम्बहन्ध ताहलम, 

समहु िसहिकरण सबन्धी ताहलम, 

व्यावसाहयक ( हसलाआ, 

बई्हटपालर ,ररपे्रररङ्ग ) ताहलम कायछक्रमहरु 

रहकेो पररलहक्षत सस्था य.ुएस.एअइडी 

सक्क्क्षम सेन्रल पररयोजनाको ऄको साझेदार 

सस्था हो । यस सस्थाले य.ुएस.एअइडी 

सक्क्क्षम सेन्रल पररयोजना ऄन्तगछत ६० जना 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुलाइ व्यावसाहयक 

ताहलम र ३४ जना ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरुलाइ लोक सेवा तयारी कक्षाहरु 

सन्चालन गनेछ । 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुद्वारा ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुको हक ऄहधकार स्थाहपत 

एवम ्संरक्षण तथा संवर्द्छन गने ईद्दशे्यका साथ 

हव.सं २०५६ सालमा स्थापना भएको नेपाल 

ऄपाङ्ग मानव ऄहधकार केन्र  नेपाल 

सरकार, नागररक समाज र हनजी के्षत्रसाँग 

सहकायछ गद ैअआरहकेो राहष्रय स्तरको एक गैर 

सरकारी संस्था हो । ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरुलाइ हनिलु्क काननुी सहायता 

ईपलब्ध गराईनकुा साथसाथै यो सस्थाले 

रेहडयो कायछक्रम (हरेक हप्ताको अइतबार 

हवहान ७:३०-८:०० बजे रेहडयो काहन्तपरुबाट 

प्रसारण भइरहकेो), ऄपाङ्ग अवाज माहसक 

पहत्रका प्रकािन र ऄपाङ्गता अवाज 

टेहलहभजन कायछक्रम (हरेक हप्ताको हवहहबार 

बेलकुा ६:००- ६:३० बजे सञ्चार तथा 

सचूना प्रहवहध मन्त्रालय र महहला 

बालबाहलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयको 

सहयोगमा नेपाल टेहलहभजनबाट प्रिारण 

भइरहकेो ) जस्ता माध्यमहरुको प्रयोग गरी 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुका सवालहरुलाइ 
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अम जनमानसम्म पयुाछआ ईनीहरुका हक हहत 

एवम ् ऄहधकारहरुलाइ सहुनहित गनछ सघाई 

पगु्ने जस्ता कायछहरु गदै अआरहकेो यो सस्था 

य.ुएस.एअइडी सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रमको 

लाहग नेपालको प्रमखु साझेदार सस्था हो । यस 

पररयोजना ऄन्तगछत समावेिी रोजगारको 

लाहग हमहडया मार्छ त वकालत, बजारको 

अवश्यकता मलु्याङ्कन, सर्लताका कथा 

तथा हभहडयो प्रकािन तथा प्रसारण, राहष्रय 

ऄपाङ्ग महासंघ नेपाल, ऄपाङ्गता सम्बन्धी 

काम गने संघ संस्था, रोजगारदाता, ईद्योग 

वाहणज्य महासंघ जस्ता संघ सस्थाहरुसाँगको 

समन्वय एवम ् सहकायछमा steering group 

हनमाछण, ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुलाइ ऄन्य 

नागररक सरह रोजगारीमा समावेि गनछ 

वकालता तथा पैरवी जस्ता कायछक्रमहरु  

नेपाल ऄपाङ्ग मानव ऄहधकार केन्रले गने छ 

। ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको मानव 

ऄहधकार संरक्षणका लाहग काम गरररहकेो 

ऄपाङ्ग कल्याण संघ धाहदङ सक्क्क्षम सेन्रल 

कायछक्रमको एक साझेदार सस्था हो । धाहदङ 

हजल्लाको थाके्र गाईाँपाहलकामा सक्क्क्षम 

सेन्रल कायछक्रम मार्छ त सन्चालन हुने 

कायछक्रमलाइ यसै सस्थाले नेततृ्व हलनेछ । 

हव.स.२०५१ सालमा स्थापना भएको  

ऄपाङ्ग कल्याण संघ धाहदङले तथयाङ्क 

संकलन र ऄपाङ्गता पहहचानका लाहग 

हजल्लामा सहक्रय रुपमा कायछ गनुछका साथै 

सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रमलाइ ऄझै हडहजटलाआज बनाईने कुरालाआ ध्यान हदनपुछछ । 

य ु एस ए अआ हडको आन्सेहन्टभ भनौं ऄमरेरहक जनताको सहयोग तथा 

हविेष गरेर कन्सोहटयमबाट सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रम ऄगाहड बहढरहकेो 

छ । यो कायछक्रम ऄत्यन्तै सान्दहभछक छ । सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रमलाआ 

ऄझै हडहजटलाआज कसरी गनछ सक्क्छौं भन्ने कुरालाआ ध्यान हदन ु पछछ । 

टेक्क्नोलोहजमा बढी प्रयोग गनुछपछछ । लोकसेवाको तयारी कक्षा तथा 

ईनीहरुलाइ हडहजटलाआज आम््लोआमेण्ट जस्तो क्क्लाईड फ्याहक्क्रको 

कुरा हुन सक्क्छ । हडहजटल माकेहटङ्गको कुरा हुन सक्क्छ । 

लोकसेवाको तयारी गनुछ यो कायछक्रमको मोटो लक्ष हो । यसको 

साथसाथै दइु चार वटा कक्षाहरुलाइ ऄहलकहत ररहभय ु गरेर हडहजटलाआजको कुराहरुमा जोड्न 

सहकयो भने ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको लाहग एईटाबाट भएन भने ऄको हवकल्प हुन सक्क्छ । 

सुदर्ान सुिेदी   
सस्थाऩक अध्मऺ  

नेऩार अऩाङ्ग भानि अधधकाय 
केन्ट्ि  
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ऄपाङ्गता भएका व्यहत्तहरुको ऄहधकार 

स्थाहपत गरी  समावेिी समाज हनमाछण, 

समदुायमा ऄधाररत पनु स्थापना कायछक्रम 

सञ्चालन, धाहदङ हजल्लामा साहायक 

सामाग्री ईपलव्धताका लाहग प्राहवहधक 

सहयोग र हिर्ाररस जस्ता हवषयहरुमा पहन 

कायछहरु गद ै अआरहकेो छ ।   यस सस्थाले 

ऄपाङ्गता भएका व्यहत्तहरुलाआ र हवपन्न 

महहलाहरुका लाहग हसप हवकास सम्बहन्ध 

लामो समय सम्म हसलाआ ताहलम सञ्चालन, 

ऄपाङ्गता लहक्षत कम््यटूर ताहलम , हसन्के 

धपु वनाईने कायछक्रम लगायतका 

स्वरोजगारमलुक छोटा ऄवहधका ताहलमहरु, 

ऄपाङ्गता भएका व्यहत्तहरुलाआ ऄहधकार 

सम्वहन्ध ताहलमहरु, जीहवकोपाजछन सम्बहन्ध 

कायछक्रम, समावेहि हिक्षा, स्वास्थ सम्बहन्ध 

गहतहवहध सञ्चालन, नमनुा भौहतक सरचनाको 

हनमाछण र सञ्चालन, हवपद व्यावस्थापन र 

सहयोग, समाहजक पररचालन र ऄपाङ्गता 

ििहत्तकरणमा सहयोग, हवहभन्न तहका 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको मानव ऄहधकार कसरर संरक्षण हुन्छ 

भन्ने कुरा हो । त्यसैलाआ अधार मानेर हामीले कायछक्रम गरररहकेा छौं । 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुले केहह गनछ सक्क्दनैन ्भन्ने मानहसकता छ । 

हामीले यो अय अजछनमा जोहडसकेपछी के गनछ सक्क्दनैन ्। जे पहन गनछ 

सक्क्दछन । समाज र ऄपाङ्गता भएका ऄहवभावकलाइ समेत 

बुझाईन ु पने भएको हुनाले हामीले सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रम सरुु 

गद ैछौ ाँ । । हामीसाँग काम गने वेलामा के समस्या भआरहकेो छ भने 

हामीसंग डाटा छैन । बैिाखी कहत जनालाआ हकन्ने? बैिाखी टेक्क्न े

कहत छन । हिलहचयर कहत जनालाआ हदने हिलहचयर चढ्ने कहत जना छन । व्यवसाहहक ताहलम 

कहत जनालाआ हदने त ? यस्ता हवषय वस्तलुाइ छलर्ल गरेर कसरी प्राप्त गनछ सहकन्छ र वडा 

भररको डाटा कसरी हलन  सहकन्छ । कनकी राज्यले हदएको डाटा काम गदाछ ठ्याक्क्कै हमल्दनै । 

यस्ता हकहसमका समस्याहरुलाइ हामी सबै बसेर काम गने वातावरण श्रजृना गनछ अजको यो 

भेलाले ऄवसर हमलाएको छ । 

गुणराज खततिडा 
 अध्मऺ  

अऩाङ्ग कपमाण सॊघ, धाहदङ्ग  

हवहभन्न समस्याहरुलाइ समाधान गने ऄवसर सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रमले हदएको छ । 
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सरकारका कायछक्रम कायछन्वयनमा सहयोग 

जस्ता हक्रयाकलापहरु पहन गद ैअआरहकेो छ । 

सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रम ऄन्तगछत थाके्र 

गाईाँपाहलकामा रहकेा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरु मध्य १८० जनालाइ 

जीहवकोपाजछनमा जोड्न ुऄपाङ्ग कल्याण संघ 

धाहदङको प्रमखु कायछक्रम हो ।  

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको हक, हहत र 

ऄहधकारलाइ सहुनहित गने ईदेश्यले हव.स. 

२०५० सालमा स्थापना भएको राहष्रय 

ऄपाङ्ग महासंघ नेपाल दिेभरी रहकेा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुका संघ 

सस्थाहरुको छाता संगठन हो ।  ऄपाङ्गता 

समावेिी संरचना, काननू, प्रणाली, सेवामा 

पहुाँचको सरुक्षा, सरुक्षाका लाहग राहष्रय तथा 

ऄन्तराछहष्रय सरकारी तथा गैरसरकारी हनकाय, 

संयिु राष्र संघका हनकायहरूसाँग समन्वय र 

साझेदारीमा काम गरररहकेो राहष्रय ऄपाङ्ग 

महासंघ नेपालले क्षमता ऄहभवहृर्द्, 

सामाहजक, राजनीहतक, सांस्कृहतक र अहथछक 

के्षत्रमा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄथछपणूछ सहभाहगता प्रवर्द्छन जस्ता सवालमा 

पहन वकालत एवम ् पैरवी गद ैअआरहकेो छ । 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको अहथछक 

सबलीकरण तथा समावेिी रोजगारको लाहग 

सञ्चालन हुन लाहगएको पररयोजना सक्क्क्षम 

सेन्रलको  पररचयात्मक कायछक्रममा यस 

राहष्रय ऄपाङ्ग महासंघ नेपालका ऄध्यक्ष 

दवेी दत्त अचायछको पहन अहतथयता रहकेो 

हथयो । त्यती मात्र हनै सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रम 

ऄन्तगछत समावेिी रोजगारीको लाहग 

ऄहभयानमा छाता संगठनको नाताले राहष्रय 

ऄपाङ्ग महासंघ नेपालको ऄहभभावहकय 

भहूमका पहन रहनेछ  ।  

प्रत्यक्ष ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरु साना साना रोजगारमा संम्लग्न भएर 

अफ्नो जीवन िैली पररवतछन भएको सर्लताको कथाहरु मार्छ त 

सरकारको नीहत तथा कायछक्रममा बजेट तजुछमाको लाहग पहन महत्वपणूछ 

सहयोग पगु्नेछ भन्ने मलाआ हवस्वास लागेको छ । यसको लाहग राहष्रय 

ऄपाङ्ग महासंघ नेपाल हाम्रा ऄग्रजहरुसंग सहकायछ गरेर त्यो ऄहभयान 

चलाईन चाहान्छ । यो कायछक्रमलाआ हनरन्तर सहयोग गने प्रहतवर्द्ता व्यि 

गनछ चाहान्छु ।  

राहष्रय ऄपाङ्ग महासंघ नेपाल यो कायछक्रमलाइ सर्ल बनाईन सहयोग गनेछ ।  

देखीदत्त आचाया 
 सदस्म   

याक्ररम अऩाङ्ग भहासॊघ 
नेऩार  
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"ग्रामीण महहलाका लाहग ईत्पादन ऋण 

व्यवस्था कायछक्रम" को रुपमा अ.व. 

२०३९/०४० मा िरुु भएको महहला हवकास 

ऄहभयान कायछक्रमहरुबाट प्राप्त ईपलव्धी, 

ऄनभुव र समसामहयक अवश्यकताका 

अधारमा २०५२ ऄसोज ६ गते " महहला 

तथा समाज कल्याण मन्त्रालय" को स्थापना 

भएको हथयो । महहला तथा समाजका हवहभन्न 

वगछको सामाहजक, अहथछक तथा राजनीहतक 

सिहिकरण गदै हदगो िाहन्त एवं हवकासमा 

ईनीहरुको भहूमकालाइ सिि बनाईने कायछमा 

संलग्न महहला तथा समाज कल्याण 

मन्त्रालयको नाम बालबाहलकालाइ ऄझ ईच्च 

प्राथहमकता हदने हतेलुे २०५७ सालमा 

पररवतछन गरी "महहला, बालबाहलका तथा 

समाज कल्याण मन्त्रालय" नामाकरण गररएको 



R i g h t s  o f  P W D s :  A c t i o n  i n  D e v e l o p m e n t  १२१२ 

 

 

  सक्क्षम सने्रल 

पक्क्कै पहन अहथछक िसहिकरणका क्षेत्रमा यो कायछक्रम सन्चालन हुदं ैछ 

। यसले भोहलका हदनमा पक्क्कै पहन हाम्रा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको 

हक ऄहधकारको सहुनहितता अहथछक िसहिकरणको क्षेत्रमा सहयोग 

पयुाछईने नै छ भन्ने हामीले अिा राखेका छौं । मन्त्रालयबाट ससतछ 

ऄनदुानमा हवहनयोजन भएको वजेट हवहभन्न सरोकारवाला संघ 

संस्थाहरुले कायछक्रम गरररहन ुभएको छ । ईहााँहरुलाआ पहन मन्त्रालयको 

तर्छ बाट ऄहहले हामीले अहथछक िसहिकरण र क्षमता एवं िीप 

हवकासको क्षेत्रका कायछक्रम हरुमा र्ोकस गरेर ऄगाहड बढौं भने अय 

अजछनमा सहयोग गछछ । ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको अय अजछनमा सहयोग गदछछ । 

रोजगारलाआ ईन्मखु गराईाँनलाआ सहयोग गछछ । यस्ता कायछक्रममा अगामी हदनमा ऄगाहड बढ्न ु

पछछ भन्ने हहसाबले मन्त्रालयले पहन यस्ता योजनाहरु ल्याएका छ । हामी हाम्रा सरोकारवाला संघ 

संस्थाहरुलाआ राय सझुावहरु प्रदान गद ैअआरहकेा छौं । 

 ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको अहथछक सििीकरणको सहयोग गद ैअआरहकेा छौं। 

जमुना समश्र 
 उपसचचि  

भहहरा, फारफाशरका तथा 
जेरठ नागरयक भन्ट्रारम  

हथयो । त्यसै ऄनरुुप २०७४ सालबाट यस 

मन्त्रालयको नाम महहला, बालबाहलका तथा 

जेष्ठ नागररक मन्त्रालय रहकेो छ । यस 

मन्त्रालयले ऄपांगता भएका व्यहिहरुको हक 

हहत एवं ऄहधकार स्थाहपत गनछ मान्त्रालयले 

गनुछपने कायछहरुलाइ मध्यनजर गरी एईटा छुटै्ट 

िाखा नै स्थापना गरेको छ जसको नाम 

ऄपाङ्गता ऄहधकार प्रवधछन िाखा रहकेो छ । 

तसथछ पहन ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुले 

महहला, बालबाहलका तथा जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालयलाइ अफ्नो ऄहभभावक मन्त्रालयको 

रुपमा हलने गदछछन । यसै ऄनरुुप  ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूको अहथछक सबलीकरण तथा 

समावेिी रोजगारको लाहग सञ्चालन हुन 

लागेको पररयोजना सक्क्क्षम सेन्रलको  

पररचयात्मक कायछक्रममा यसै िाखाका िाखा 

प्रमखु जमनुा हमश्रको पहन अहतथययता रहकेो 

हथयो । ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुको लाहग 

जीहवकोपाजछन, कम््यटुर ताहलम, लोकसेवा 

तयारी कक्षा सन्चालन जस्ता कायछक्रम रहकेो 

यस सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रमको मलू एजेन्डा नै 

अहथछक िसहिकरण हो । तसथछ यस 
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कायछक्रमलाइ सर्ल बनाईन ु एईटा व्यहि वा 

सस्थालाइ मातै्र नभइ हसंङ्गो ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुका सवालहरुलाइ नै नयााँ 

ईचाआमा समेत पयुाछईन ु हो । जसका लाहग 

स्थाहनय तह हनहज के्षत्र एवं संहघय सरकार 

कहटबद्द भएर लाग्नपुने दहेखन्छ । 

नेपाल सरकारको हमहत २०७३।११।९ को 

हनणछय ऄनसुार हमहत २०७३।११।२७ मा 

राजपत्रमा प्रकािन भएपहछ थाके्र गाईाँपाहलका 

गठन भएको हो । स्थाहनय तह पनुछ संरचना हुाँदा 

धाहदङ हजल्लाका साहवक केवलपरु, थाके्र, 

तसपुछ, भमेूस्थान र गोगनपाहनका वडा नं. ५, 

६, ७ र ८ हमलाएर थाके्र गाईाँपाहलका हनमाछण 

भएको छ । हाल यस गाईाँपाहलकामा ११ वटा 

वडाहरु छन ् । यसरी हनमाछण भएको थाके्र 

गाईाँपाहलकाको के्षत्रर्ल ९६.४१ वगछ हक.मी. 

रहकेो छ । यसको हसमाना पवूछमा धहुनबेिी 

न.पा, पहिममा गल्छी गा.पा, ईत्तरमा गल्छी 

गा.पा. र नवुाकोट हजल्ला र दहक्षणमा 

मकवानपरु हजल्ला रहकेो छ । काठमाण्डौबाट 

यस गाईाँपाहलका ३२.५ हक.मी. दरूीमा रहकेो 

छ । राहष्रय जनगणना २०६८ ऄनसुार यस 

गाईाँपाहलकाको जनसंख्या ३२,९१४ रहकेो छ 

। सक्क्क्षम सेन्रल पररयोजनाले यसै 

गाईाँपाहलकामा रहकेा १८० जना ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुलाइ प्रत्यक्ष जीहवकोपाजछन 

सम्बहन्ध कायछक्रममा जोड्ने लक्ष्य हलएको छ । 

सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रमले थाके्र 

गाईाँपाहलकामा रहकेा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरुलाइ जीहवकोपाजछन सम्बन्धी 

कायछक्रम साँगसाँगै ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरुकमा ऄहधकार सम्बन्धी जानकारी 

िारीररक ऄवस्थाको अधारमा ताहलम छनोट गद ै ईहााँहरुको मागका 

अधारमा ताहलम छनोट गरेर ऄगाहड बढौं न हक हामी हनणछय गरेर छोड्ने 

भन्दापहन ईहााँहरुको मागको अधारमा ताहलम सन्चालन गनछ सक्क्यौं भने 

यो कायछक्रम ऄगाहड बढाआरहदंा गाईाँपाहलकाका सहमहतहरुले केहह 

र्हन्डङ्गहरु व्यवस्थापन गरेका छन यो क्षेत्रमा । थांके्र गाईाँपाहलकामा यो 

भन्दा ऄगाहड को कायछकालमा पहन हामीले केहह हनणछयहरु गयौं । यो 

ऄहधकारका लाहग धेरै चोहट अईनभुयो । छलर्ल गयौं ऄन्तरहक्रया गयौं 

। गाईाँपाहलकाका तर्छ बाट पहन हामीले केहह अहथछक हवहनयोजन गने कायछक्रम गयौं ।  

गाईाँपाहलकाको तर्छ बाट केहह अहथछक हवहनयोजन गने कायछक्रम गयौं । 

रामकुमार आचाया  
 अध्मऺ  

थाके्र गाउॉ ऩाशरका, धाहदङ्ग 
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तथा क्षमता ऄहभवदृी लगायतका सवालमा 

पहन काम गने ईदेश्य हलएको छ । यसै ऄनरुुप 

हालै ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको अहथछक 

सबलीकरण तथा समावेिी रोजगारको लाहग 

य.ुएस.एअइडी (USAID) को सहयोग एवम ्

हडसेहबहलटी एन्ड डेब्लोपमेण्ट पाटछनर 

डी.डी.पी यकेु को कायाछन्वयन तथा नेपाल 

ऄपाङ्ग मानव ऄहधकार केन्र, ऄपाङ्गता 

भएका महहलाहरूको महासङ्घ नेपाल, 

पररलहक्षत, श्रहुत- राहष्रय ससु्त श्रवण तथा 

पहछ बहहरा भएकाहरूको संस्था र ऄपाङ्ग 

कल्याण सङ्घ धाहदङको साझेदारीमा 

सञ्चालन हुन लागेको सक्क्क्षम सेन्रल 

कायछक्रमको  धाहदङ्गमा सम्पन्न पररचयात्मक 

कायछक्रममा ईि कायछक्रमका लक्ष्य र ईदशे्य 

प्रहत थाके्र गाईाँपाहलका ऄध्यक्ष रामकुमार 

अचायछ  प्रभाहवत हुनभुएको हथयो ।  

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको अहथछक 

सबलीकरण तथा समावेिी रोजगारको लाहग 

य.ुएस.एअइडी (USAID) को सहयोग एवम ्

हडसेहबहलटी एन्ड डेब्लोपमेण्ट पाटछनर 

डी.डी.पी यकेु को कायाछन्वयन तथा नेपाल 

ऄपाङ्ग मानव ऄहधकार केन्र, ऄपाङ्गता 

भएका महहलाहरूको महासङ्घ नेपाल, 

पररलहक्षत संस्था, श्रहुत- राहष्रय ससु्त श्रवण 

तथा पहछ बहहरा भएकाहरूको संस्था र 

ऄपाङ्ग कल्याण सङ्घ धाहदङको 

साझेदारीमा सञ्चालन हुन लाहगएको सक्क्क्षम 

सेन्रलको  पररचयात्मक कायछक्रम हालै 

काठमाण्डौ ाँमा सम्पन्न भएको कायछक्रममा 

गोकणेश्वर नगरपाहलकाका ईपप्रमखु सान्नानी 

लामाको प्रमखु अहतथयता रहकेो हथयो । 

राजधानी काठमाडौ ाँको ईतारापवुछमा ऄवहस्थत 

५८.५० वगछ हक.मी के्षत्रर्ल ओगटेको 

गोकणेश्वर नगरपाहलका नेपाल सरकारको 

हमहत २०७१ मङ्हसर १६ गतेको हनणछयबाट 

साहबक सनु्दरीजल, नयााँपाहट, बालवुा, गोकणछ 

र जोरपाटी गाहवसहरुलाइ समेटी स्थापना 

भएको नगरपाहलका हो । यस नगरपाहलकाको 

नामांकन हाल वडा नं. ४ माऄवहस्थत श्री 

गोकणेश्वर महादवे महन्दरको नामबाट भएको 

छ । घोषणा हुदाको बखत िरुुमा १६ वटा 

वडाहरुमा हवभाजन गररएको यस 

नगरपाहलकाका वडाहरु नेपाल सरकारको 

हमहत ०७३ र्ाल्गनु २६ गतेको स्थानीय तह 

घोषणा र पनुः संरचना पिात हनम्न बमोहजम 

९ वटा कायम भइ यसको केन्र जोरपाटी 

तोहकएको हो । सक्क्क्षम सेन्रल कायछक्रम 

मार्छ त यसै नगरपाहलकामा रहकेा १८० जना 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरु प्रत्यक्ष 

जीहवकोपाजछनमा जोहडनेछन जहााँ 

नगरपाहलकाको समन्वय एवम ् सहकायछ 

ऄपररहायछ हुनेछ । ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको अहथछक सबलीकरण तथा 

समावेिी रोजगारको लाहग सञ्चालन हुन 

लाहगएको यो कायछक्रमले मलुत  स्थाहनय 

तहमा रहकेा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुलाइ 

रोजगारी तथा स्वरोजगारमा जोड्ने लक्ष्य 
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जनु हजरुहरुले यो रोजगारीको कायछक्रम ल्याईनभुयो  गोकणेश्वर 

नगरपाहलकामा ल्याएको कायछक्रममा गोकणेश्वर नगरपाहलकाले 

हजरुहरुलाआ सहयोग गनुछ पछछ भने हामी त्यसमा तयार छौं । हजरुहरुलाआ 

हामी सहयोग गछौं । तर गोकणेश्वर नगरपाहलका हभत्र रहनभुएका सम्पणूछ 

ऄपाङ्गता भएका हदहदहबहहन दाजभुाआहरुलाइ ईहााँहरुले एईटा अफ्नो 

कला दखेाएर अरु्ले गनछ सक्क्ने कामको क्षमता हवकास गरेर 

अरु्ले अय अजछन गनछ सक्क्ने काममा हजरुहरुले बजारको 

व्यवस्था गरेर ताहलम हदनु भयो भने सहजलो हुन्छ । ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुलाइ रोजगारीमलूक कायछक्रम हदइ र सहकायछ गने संस्थाहरुले एईटा बजारको 

व्यवस्था गररहदनहुोस र त्यसमा गोकणेश्वर नगरपाहलकाले सहयोग गने ठाईाँमा हामी सहयोग गनछ 

जहहले पहन तयार छौं ।  

सान्नानी ऱामा 
 उऩप्रभुख  

गोकणेश्िय नगयऩाशरका 

हलएको छ । यसै ऄनरुुप गोकणेश्वर 

नगरपाहलकाका ईपप्रमखु सान्नानी लामाले 

कायछक्रम ऄवहधमा स्थाहनय तहबाट अवश्यक 

सहकायछ एवम ् सहयोगका लाहग प्रहतबद्दता 

समेत व्यि गरी कायछक्रमलाइ सर्ल तथा 

पररणाममखुी बनाईन हौसला बढाईनभुएको 

हथयो । 

गोकणेश्वर नगरपाहलकाले सहयोग गने ठाईाँमा सहयोग गनछ जहहले पहन तयार छ । 

मस अऩाङ्गता आिाज ऩत्ररकाभा प्रकाशन 
गरयएका ननक्ज विचाय तथा रेखहरुरे अऩाङ्ग 
आिाज भाशसक ऩत्ररकाको प्रनतननधधत्ि गदैनन।् 
                             - सम्पादक                                                                              
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ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको ऄहधकार सम्बन्धी महासहन्धको औहचत्य । 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्ध-२००६ 

(यएुनहसअरहपडी) एक बाध्यकारी काननु हो । 

संयिु राष्र सङ्घको सन् २००६ हडसेम्बर १३ 

ताररकमा सम्पन्न ६१औाँ महासभाबाट 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्ध पाररत भएको हो । 

नेपाल सरकारले यस महासहन्धलाइ ३ जनवरी 

२००८ मा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्र बन्नको 

लाहग प्रहतबर्द्ता जाहरे गर् यो । त्यसपहछ २७ 

हडसेम्बर २००९ मा नपेालको तत्कालीन 

व्यवस्थाहपका संसद र्द्ारा सो हस्ताक्षरलाइ 

ऄनमुोदन गरी नेपाल महासहन्धको पक्ष राष्र 

बनेको हो । त्यसै गरी ७ मे २०१० मा संयिु 

राष्रसङ्घमा नेपाल सरकारले ८६औाँ राष्रका 

रूपमा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्ध तथा ५३औाँ 

दिेको रूपमा महासहन्धको आच्छाधीन अलेख 

२००६ लाइ समेत ऄनमुोदन गर् यो । यसलाइ 

ऄनमुोदन गने पक्ष राष्रका लाहग यसको 

पररपालन गनुछ बाध्यकारी हुन्छ । जनु कुरालाइ 

नेपालको सहन्ध ऐन २०४७ को दर्ा ९ ल े

समेत पहुष्ट गदछछ र यो महासहन्ध नेपालको 

घरेल ु काननुसरह मान्यता पाइ कायाछन्वयनमा 

समेत अआसकेको ऄवस्था छ ।  ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूको ऄहधकारसम्बन्धी 

महासहन्धले ऄपाङ्गताप्रहतको सामाहजक 

दृहष्टकोणमा व्यापक पररवतछन ल्याईनकुा साथै 

यस सवाललाइ मानव ऄहधकारको 

दृहष्टकोणबाट हरेराँद ै हाल ऄपाङ्गता समावेिी 

हवकासको सवालबाट समेत हनेछ थाहलएको छ 

। ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

िूजमकला पौिेल । 

साभार : हहमालय टाआम्स । 

५ पषु २०७९, काठमाण्डौ ाँ । 
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ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्ध नेपालमा 

कायाछन्वयनमा अआसकेपहछ नेपाल सरकारले 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी ऐन २०७४ पहन जारी गर् यो 

। जनु ऄपाङ्गता क्षेत्रका लाहग ऄत्यन्त 

महत्त्वपणूछ दस्ताबेज तथा ठुलो ईपलहब्ध 

माहनन्छ । 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्ध २००६ मा जम्मा 

५० वटा धारा रहकेा छन् । महासहन्धको धारा 

१ मा ईद्दशे्य, धारा २ मा पररभाषा, धारा ३ मा 

सामान्य हसर्द्ान्तहरू र धारा ४ मा सामान्य 

दाहयत्वहरू ईल्लेख गररएको छ । त्यसै गरी 

महासहन्धको धारा ५ मा समानता र गैर 

भेदभाव, धारा ६ मा ऄपाङ्गता भएका 

महहला, धारा ७ मा ऄपाङ्गता भएका 

बालबाहलका, धारा ८ मा सचेतना ऄहभवहृर्द्, 

धारा ९ मा पहुाँचयिुताक, धारा १० मा 

जीवनको ऄहधकार, धारा ११ मा जोहखमका 

ऄवस्थाहरू तथा मानवीय सङ्कटहरू र धारा 

१२ मा काननुका ऄगाहड समान मान्यता हुन े

कुरा ईल्लेख गररएको छ । धारा १२ मा 

समावेि गररएका पााँच वटा बुाँदाहरू ऄनसुार 

(१) पक्ष राष्रहरू ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूलाइ काननुका ऄगाहड व्यहिको 

रूपमा सवछत्र मान्यता पाईने ऄहधकार भएको 

पनुः पहुष्ट गछछन ् । (२) ऄन्य व्यहिहरूसरह 

समान अधारमा जीवनका सबै पक्षहरूमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूले काननुी क्षमता 

ईपभोग गछछन ् भनी पक्ष राष्रहरूले स्वीकार 

गनेछन ् । (३) ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूले 

अफ्नो काननुी क्षमता प्रयोग गनछ अवश्यक पन े

सहयोगमा पहुाँच प्रदान गनछ पक्ष राष्रहरूले 

ईपयिु ईपायहरू ऄवलम्बन गनेछन ्। (४) पक्ष 

राष्रहरूले काननुी क्षमताको प्रयोगसाँग 

सम्बहन्धत सम्पणूछ ईपायहरू ऄन्तराछहष्रय मानव 

ऄहधकार काननुबमोहजम ईल्लङ्घन रोक्क्न 

ईपयिु र प्रभावकारी सरुक्षाहरू भएको 

सहुनहित गनेछन ्। 

त्यस्ता सरुक्षाहरूले काननुी क्षमताको प्रयोगसाँग 

सम्बहन्धत सम्पणूछ ईपायहरूले व्यहिहरूको 

ऄहधकार, आच्छा र चाहनाहरूको सम्मान गने, 

स्वाथछहरूको द्वन्द्व र ऄनहुचत प्रभावबाट मिु 

भएको, समानपुाहतक तथा व्यहिको 

ऄवस्थाहरू ऄनरुूप भएको, सम्भव भएसम्म 

कम समयको लाहग प्रयोग हुने तथा सक्षम, 

स्वतन्त्र र हनष्पक्ष ऄहधकारी वा न्याहयक 

हनकायबाट पनुरावलोकनका भागीदार भएको 
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सहुनहित गनेछन ् । त्यस्ता सरुक्षाहरू व्यहिको 

ऄहधकार तथा स्वाथछहरूलाइ प्रभाव पारेको 

ईपायहरूको मात्राऄनसुार समानपुाहतक हुनेछन ्

।(५) यस धाराको ऄधीनमा रही पक्ष राष्रहरूले 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूलाइ सम्पहत्त 

स्वाहमत्वमा हलने, ऄपतुाली पाईने, अफ्नो 

अहथछक कारोबारहरू अरै्ाँले हनयन्त्रण गने र 

बैङ्क ऋण, हधतो बन्धक तथा ऄन्य प्रकारका 

हवत्तीय ऋणमा समान पहुाँच सहुनहित गनछ 

सम्पणूछ ईपयिु र प्रभावकारी ईपायहरू 

ऄवलम्बन गने तथा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरू अफ्नो सम्पहत्तबाट स्वेच्छाचारी 

ढङ्गमा वहञ्चत नगररएको सहुनहित गनेछन ्। 

त्यसै गरी महासहन्धको धारा १३ मा न्यायमा 

पहुाँच, धारा १४ मा व्यहिको स्वतन्त्रता तथा 

सरुक्षा, धारा १५ मा यातना वा कू्रर ऄमानवीय 

वा ऄपमानजनक व्यवहार र सजायबाट 

स्वतन्त्रता, धारा १६ मा िोषण, हहसंा र 

दवु्यछवहारबाट स्वतन्त्रता, धारा १७ मा 

व्यहिको ऄखण्डताको संरक्षण गने, धारा १८ 

मा अवतजावत र राहष्रयतासम्बन्धी 

स्वतन्त्रता, धारा १९ मा स्वतन्त्रतापवूछक बस्न 

पाईने तथा समदुायमा समावेि गररने, धारा २० 

मा व्यहिगत गमनिीलता, धारा २१ मा हवचार 

र ऄहभव्यहिको स्वतन्त्रता तथा सचूनामा 

पहुाँच, धारा २२ मा गोपनीयताको सम्मान, धारा 

२३ मा घर तथा पररवारको सम्मान, धारा २४ 

मा हिक्षा, धारा २५ मा स्वास्थय, धारा २६ मा 

वासस्थान र पनुः स्थापना, धारा २७ मा काम र 

रोजगार, धारा २८ मा पयाछप्त जीवनस्तर र 

सामाहजक संरक्षण, धारा २९ मा अहथछक तथा 

सावछजहनक जीवनमा सहभाहगता, धारा ३० मा 

सांस्कृहतक जीवन, मनोरञ्जन, हवश्राम तथा 

खेलकुदमा सहभाहगताका कुराहरू ईल्लेख 

गररएका छन ्। 

महासहन्धको ऄन्य धाराहरूको कुरा गनुछपदाछ 

धारा ३१ मा तथयाङ्क तथा अाँकडा 

सङ्कलन, धारा ३२ मा ऄन्तराछहष्रय सहयोग, 

धारा ३३ मा राहष्रय स्तरमा कायाछन्वयन तथा 

ऄनगुमन, धारा ३४ मा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको ऄहधकारसम्बन्धी सहमहत, धारा 

३५ मा पक्ष राष्रहरूको प्रहतवेदन, धारा ३६ मा 

प्रहतवेदन ईपर हवचारको कुरा ईल्लेख गररएको 

छ भने धारा ३७ दहेख धारा ५० सम्म ऄन्य 

अवश्यक औपचाररक व्यवस्थाको कुरा 

ईल्लेहखत छ । यस महासहन्ध पक्ष राष्रले 

ऄनमुोदन गरेर कायाछन्वयनमा ल्याआसकेपहछ 

ऄनमुोदन गरेको दइु वषछमा प्रारहम्भक प्रहतवेदन 
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तथा प्रत्येक ४÷४ वषछमायसको कायाछन्वयनको 

ऄवस्थाका बारेमा अवहधक प्रहतवेदनसमेत 

यएुनहसअरहपडी कहमटीलाइ बुझाईनपुदछछ । 

जसऄनसुार नपेालमा सन ् २०१० मा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्ध कायाछन्वयनमा 

अआसकेपहछ ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारको ऄवस्थाका बारेमा नेपालले 

यएुनहसअरहपडी कहमटीलाइ सन ् २०१२ मा 

प्रारहम्भक प्रहतवेदन बुझाईन ुपने हथयो । 

तर, नेपाल सरकारका तर्छ बाट सन ्२०१४ मा 

मातै्र प्रारहम्भक प्रहतवेदन बुझाआएको हथयो । 

यसै गरी ऄपाङ्गता क्षेत्रमा काम गन े

सङ्घसंस्था तथा नागररक समाजको तर्छ बाट 

पहन नेपाल सरकारको तर्छ बाट बुझाआएको 

ररपोटछ हचत्तबुझ्दो नभएको खण्डमा छाया 

प्रहतवेदन पठाईन सक्क्ने व्यवस्था छ । तर, 

हवहभन्न कारणवि यो प्रारहम्भक छाया 

प्रहतवेदन पहन सन ् २०१७ मा मात्रै पठाईन 

सर्ल भआयो । त्यसपहछ यएुनहसअरहपडी 

कहमटीले नेपालका ती प्रारहम्भक प्रहतवेदनहरू 

ऄध्ययन गररसकेपहछ १ माचछ २०१८ मा 

त्यसबारेमा अफ्ना हट्पणी हदएको छ । यसमा 

पक्ष राष्र ऄथाछत ्नेपाललाइ महासहन्धको धारा 

१२ को कायाछन्वयनको हवषयमा ध्यान हदनका 

लाहग हविेष रूपले ध्यानाकषछण गराआएको छ । 

महासहन्धको धारा १२ मा ‘काननुका ऄगाहड 

समान मान्यता’ हुने कुरा ईल्लेख छ 

।यएुनहसअरहपडी कहमटीले गरेका 

हट्पणीमध्ये महासहन्धको धारा १२ ईपर 

गररएको हट्पणीऄनसुार ‘ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको सम्बन्धमा ऄन्य कुनै व्यहिले 

हनणछय गने हवद्यमान पर्द्हत वा प्रहतस्थाहपत 

हनणछय पर्द्हतको हवकल्पमा ल्याआएको 

सहयोगसहहतको हनणछय पर्द्हतले ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिको व्यहिगत स्वायत्तता, चाहना 

र रुहचहरूलाइ सम्मान गदछछ । तर, ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिको ऄहधकारसम्बन्धी 

महासहन्धको धारा १२ तथा सन ् २०१४ को 

सामान्य हट्पणीमा समेहटएको बुाँदा नम्बर १ 

को पणूछ पालना हुने गरी सहयोगसहहतको 

हनणछय पर्द्हत स्थाहपत गनछका लाहग काननुी 

प्रावधानहरूमा केही पररवतछन नगरेको हवषयमा 

महासहन्ध कहमटीको ध्यानाकषछण भएको छ । 

हविेष गरी हवद्यमान पर्द्हतलाइ 

सहयोगसहहतको हनणछय पर्द्हतमा रूपान्तरण 

गने प्रयास गरररहकेो ऄवस्थामा ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूको सम्बन्धमा ऄन्य कुन ै
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व्यहिले हनणछय गने पर्द्हतलाइ नै राज्य पक्षल े

ऄहहलेसम्म कायाछन्वयन गरररहकेो हवषयमा यो 

सहमहतको ध्यानाकषछण भएको छ । त्यसै गरी 

कहतपय ऄवस्थामा बौहर्द्क वा मनोसामाहजक 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू सरकारी, 

न्याहयक, संस्थागत वा हनजी ईद्योगहरूबाट 

हनकाहलएका र पररणामतः महासहन्धको धारा 

१२ का प्रावधान हवपरीत हतनीहरूको काननुका 

दृहष्टमा समान हहैसयत राख्ने ऄहधकारबाट 

वहञ्चत गररएका समाचारप्रहत 

यएुनहसअरहपडी कहमटीको थप चासो रहकेो’ 

ईल्लेख छ । त्यसै गरी यएुनहसअरहपडी 

कहमटीले महासहन्धको धारा १२ माहथ गरेको 

ऄको हट्पणीऄनसुार ‘राज्य पक्षले 

ऄििताको स्तर जे-जस्तो भए तापहन सबै 

खालका ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूलाइ 

ऄन्य व्यहि सरह समान हहैसयतको पणूछ 

काननुी क्षमता राख्ने व्यहिका रूपमा मान्यता 

हदन सहमहतले काननुका दृहष्टमा समान हहैसयत 

सम्बन्धमा हदएको सन ् २०१४ को सामान्य 

हट्पणीमा समेहटएको बुाँदा नम्बर १ को 

भावनाबमोहजम सहयोगसहहतको हनणछय 

पर्द्हतको सरुुवात गनछ सम्बर्द् काननुलाइ 

पररमाजछन गनछ सझुाव हदन्छ भनेको छ । यसका 

साथै सहमहतले ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूलाइ ऄन्य व्यहिसरह समान 

हहैसयतको काननुी क्षमता राख्ने व्यहिका 

रूपमा मान्यता हदने र सहयोगसहहतको हनणछय 

पर्द्हतका हसर्द्ान्तहरूका हवषयमा सङ्घीय, 

प्रादहेिक तथा स्थानीय तहका हनजामती 

कमछचारी, न्यायाधीि, सामाहजक 

कायछकताछसहहतका यो प्रहक्रयामा संलग्न हुन े

सबै पक्षहरूलाइ ताहलम हदन सझुाव हदन्छ र 

सोका लाहग ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू र 

हतनका प्रहतहनहध संस्थासाँगको परामिछ गनछ 

तथा सहयोग हलनसमेत सल्लाह हदन्छ’ । यसरी 

महासहन्धको धारा १२ ले ‘काननुको ऄगाहड 

समान मान्यता’ हुने कुरालाइ जोड हदएको भए 

तापहन व्यावहाररक रूपमा हनेुछ पदाछ यस 

महासहन्धलाइ हलकुा रूपमा हलआएको हो हक 

जस्तो लाग्छ । हकनहक १० प्रकारको 

ऄपाङ्गताको वगीकरणहभत्र पहन न्यनू 

प्रहतहनहधत्व भएका ऄपाङ्गता समहू 

मनोसामाहजक ऄपाङ्गतामा रहकेा 

व्यहिहरूको समस्याहरू एकदमै जहटल रहकेो 

छ । झट्ट हदेाछ ऄपाङ्गता भएको जस्तो नदहेखन े

ऄथाछत ् लकेुको ऄपाङ्गता भएको कारणले 

होला यो सवालका बारेमा धेरैले ऄहवज्ञता 

प्रकट गरेको पाआन्छ । मनोसामाहजक 

ऄपाङ्गतालाइ ऄपाङ्गता भएका 
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व्यहिहरूको ऄहधकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले 

ऄपाङ्गताको वगीकरणहभत्र पारेको हो तर 

पााँच वषछ भआसक्क्दा पहन यो सवाल हालसम्म 

सम्बोधन हुन सकेको छैन । मनोसामाहजक 

ऄपाङ्गतामा रहकेा व्यहिहरूले भोगेको 

वास्तहवक तथा जहटल समस्या, पीडा र 

ऄवरोधलाइ पररवार, समाज तथा राष्रले 

गम्भीरतापवूछक बझु्नै सकेको छैन । त्यसैले 

ईनीहरू सबै क्षेत्रबाट हवभदेमा परेका छन ् । 

राज्यका काननुी प्रावधानहरू हदेाछ त झन ्

ईनीहरूलाइ एईटा व्यहि तथा नागररकको 

रूपमै स्वीकार गरेको पाइदनै । राज्यका हवहभन्न 

६९ वटा ऐन तथा १४ वटा हनयमावलीहरूल े

ईनीहरूलाइ ऄसक्षम तथा ऄधछसक्षम व्यहिका 

रूपमा पररभाहषत गरेर हवभेद गरेको प्रस्टै 

दहेखन्छ । राज्यबाट हुने यस्ता ईपेहक्षत व्यवहार 

तथा प्रावधान हटाईन नै ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्धको 

धारा १२ ले ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूले 

अफ्नो ‘काननुी क्षमता प्रयोग गनछ’ तथा 

अवश्यकता ऄनसुार ‘सहयोगसहहतको 

हनणछय’ गनछ पाईन ुपने कुरालाइ जोड हदएको हो 

र यएुनहसअरहपडी कहमटीले पहन नेपालको 

प्रारहम्भक प्रहतवेदनमा गरेको मखु्य हट्पणी 

पहन यही नै हथयो र यसमा सधुार गनछका लाहग 

नेपाललाइ हविेष रूपल े ध्यानाकषछणसमेत 

गराआएको छ । महासहन्धले धारा १२ मा 

सम्बोधन गरेको तथा यएुनहसअरहपडी 

कहमटीले प्रारहम्भक प्रहतवदेनमा यसरी हविेष 

जोड हदएको मखु्य हट्पणी ‘सहयोगसहहतको 

हनणछय पर्द्हत’ वास्तवमा के हो त ? नेपालको 

काननुी प्रावधानऄनसुार हरेक १८ वषछ पगेुका 

व्यहिहरूले समान रूपमा काननुी क्षमता प्रयोग 

गनछ पाईाँछन ्र यो ईनीहरूको ऄहधकार पहन हो 

। काननुी क्षमताका लाहग व्यहिमा कुनै क्षमता, 

हवज्ञता वा हविेषज्ञता हुन जरुरी छैन । हकनहक 

काननुी क्षमतामा दइु वटा कुराहरू जोहडएको 

हुन्छ । जस्तै : ऄहधकार पाईने क्षमता र 

ऄहधकार प्रयोग गने क्षमता । व्यावहाररक 

रूपमा भन्न ुपदाछ एक व्यहिको काननुी क्षमता 

भन्नाले ईसलाइ काननुका ऄगाहड व्यहिको 

रूपमा मान्यता प्राप्त छ भन्न ुहो । त्यसैले ईसले 

अफ्नो जीवनका बारेमा हनणछय गनछ सक्क्छ, 

ऄहधकार प्रयोग गनछ सक्क्छ, नागररक र न्याय 

प्रणालीमा पहुाँच गनछ सक्क्छ, सम्झौता गनछ सक्क्छ 

र अफ्नो ऄहधकारका लाहग हवचार राख्न वा 

बोल्न सक्क्छ । त्यसैले १८ वषछभन्दा बढी ईमेर 

पगेुका मनोसामाहजक लगायत न्यनू 

प्रहतहनहधत्व भएका ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूले पहन समान अधारमा ऄन्य 
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व्यहिसरह अफ्नो जीवनसाँग सम्बहन्धत 

हवषयमा काननुी क्षमताको ईपभोग गनछ 

पाईनपुछछ । जसका लाहग आच्छा 

अकाङ्क्षालाइ राम्रोसाँग बझु्ने र सोहीऄनसुार 

हनणछय गनछ सहायता प्रदान गने गरी राज्यले 

‘सहयोगसहहतको हनणछय पर्द्हत’ को हवकास 

गररन ुअवश्यक छ ।  

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू ऄझ हविेष गरी 

मनोसामाहजक लगायत न्यनू प्रहतहनहधत्व 

भएका ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको व्यहि 

स्वयं नभइ ईनीहरूको पररवारका ऄन्य 

व्यहिहरू जस्तै : बाबुअमा वा ऄहभभावकले 

ईनीहरूका लाहग हनणछय गरररहकेा हुन्छन ् तर 

यस पर्द्हतले ईनीहरूको काननुी क्षमतालाइ 

कमजोर बनाईने मात्र होआन, प्रायः ईनीहरूको 

आच्छा हवपरीत तथा कहहलेकाही ाँ ईनीहरूलाइ 

जानकारी नै नहदइ हनणछयसमेत गररएको 

ऄवस्था रहन्छ । जसले ईनीहरूलाइ व्यहिको 

रूपमा नै स्वीकार नगरेको तथा ईनीहरूको 

ऄहधकारलाइ ऄस्वीकार गरेको दहेखन्छ भने 

यसले ईनीहरूलाइ समाविेी हुन नहदइ झन ै

कमजोर पहन बनाआरहकेो हुन्छ । त्यसैले 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्धले पछाहड 

पाररएका तथा ओझेलमा परेका ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिको काननुी क्षमतालाइ स्थाहपत 

गनछ राज्य पक्षलाइ दाहयत्व सहुम्पएको हो । 

महासहन्धको ममछऄनसुार कसैलाइ पहन अफ्नो 

जीवनको बारेमा हनणछय गने प्रहक्रयाबाट 

बहहष्कृत गनुछ हुाँदनै र यहद ईनीहरूलाइ हनणछय 

गनछ सहायता चाहहएको खण्डमा अवश्यक 

सहायता प्रदान गनछ सहयोगसहहतको हनणछय 

पर्द्हतको हवकास गरेर यसलाइ व्यवहस्थत 

गररनपुछछ । महासहन्धको धारा १२ ले महासहन्ध 

ऄनमुोदन गने दिेहरूलाइ सहयोगसहहतको 

हनणछय पर्द्हत हनमाछण गने दाहयत्व सहुम्पएको छ 

। यो, हनणछय प्रहक्रयाका लाहग अवश्यक 

सहायता चाहहने व्यहिले, सहायता प्राप्त गरी 

स्वयंले नै हनणछय हलने वा गने पर्द्हत हो । जनु 

हनणछय प्रहक्रयामा अवश्यक जानकारी हदने र 

हलने तथा हनणछय हकन र कसरी गने भन्ने कुरामा 

केहन्रत रहन्छ । यो पर्द्हत ऄनसुार कुनै पहन 

हनणछय हलनका लाहग हामीसाँग हवहभन्न हवकल्प 

तथा ती हवकल्पका बारेमा अवश्यक जानकारी 

हुन ु अवश्यक हुन्छ । यहद भौहतक वा 

वातावरणीय तथा सोचाआजन्य सीहमतता वा 

बाधा व्यवधानका कारण ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिले ती नहतजाहरूलाइ राम्रोसाँग महससु 

गनछ सक्क्दनैन ् भने ईनीहरूलाइ ईपयिु 
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लखे  

वातावरण तयार पारी अवश्यक जानकारी 

ईपलब्ध गराईन सकेमा ऄन्य व्यहि सरह 

ईनीहरू पहन अफ्नो हनणछय अरै्ाँ गनछ सक्क्छन ्

। जस्तै : ईदाहरणका लाहग मनोसामाहजक 

ऄपाङ्गता भएको व्यहिलाइ ईपचार हलने वा 

नहलने र हलए पहन कहााँबाट हलने तथा कस्तो 

ईपचार वा सहयोग हलने भन्ने सवालमा 

हद्वहवधा हुनसक्क्छ । यस्तो ऄवस्थामा ईसले 

कुनै मनोहचहकत्सक, मनोहवद ्वा अफ्नै साथी 

साँगीबाट सहायता हलन सक्क्छ र अरू् 

ऄनकूुल हनणछयमा पगु्न सक्क्छ तर यसमा 

सहायता गने व्यहिले अफ्नो वैयहिक 

हवचार लाद्न भने पाआाँदनै । सहयोगसहहतको 

हनणछय पर्द्हत वास्तवमा ऄहभभावकहरूबाट 

गररने प्रहतस्थाहपत हनणछय पर्द्हतको हवकल्पमा 

अएको हनणछय पर्द्हत हो । यसमा ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिले कुनै पहन हकहसमको हनणछय 

गनछ सहयोगको अवश्यकता ठानेमा हनणछय 

हलनका लाहग मद्दत हलन अरू्ले नहजकबाट 

हचनेका वा मनले खाएका व्यहि ऄथवा 

पेसागत व्यहिहरूलाइ छनौट गछछन ् र एक 

सञ्जालको हनमाछण गछछन ् । यहद स्वयं 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिले चाहमेा भन े

सहयोगी समहूहभत्र ऄहभभावकसमेत पनछ 

सक्क्छन ्। यसले ऄपाङ्गता भएका व्यहिलाइ 

स्वयंले नै अफ्नो हनणछय हलन सहयोग 

परु् याईाँछ र ऄपाङ्गता भएका व्यहिको 

अत्महनणछय, स्वतन्त्रता तथा स्वाहभमानलाइ 

पहन बढाईाँछ । यसले ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिलाइ ईनीहरूले छनौट गरेका व्यहि वा 

समहूको सहयोगमा अफ्नो जीवनको बारेमा 

अरै्ाँले छनौट गनछ सहायता गछछ । 

 हाम्रो दहैनक जीवनमा हामी सबै कुनै न कुन ै

रूपमा सहयोगसहहतको हनणछय हलने काममा 

संलग्न भआरहकेा हुन्छौ ाँ । हकनहक हामी कुन ै

हनणछय हलनभुन्दा पहहला पररवारका सदस्य, 

साथी साँगी, सहकमी, पेसाकमी ऄथवा मनल े

खाएको व्यहिसाँग सल्लाह हलने गछछ ाँ । 

ईदाहरणका लाहग कुनै जग्गा खररद गनछ, गाडी, 

घर हकन्न, हववाह गनछ, जाहगर खान वा छोड्न, 

ऄपे्रसन वा ईपचार गनछ अहद । यस कायछमा 

हामी ऄरूलाइ सहयोग गरररहकेा हुन्छौ ाँ भन े

हामी पहन स्वयं सहयोग माहगरहकेा हुन्छौ ाँ । 

यसै गरी ऄपाङ्गता भएका व्यहिलाइ पहन 

ईनीहरूको जीवनको व्यवस्था गनछ, स्वास्थय 

रेखदखे गनछ, सम्बन्धहरू कायम गनछ र अफ्नो 

हवत्तीय सवालहरूमा हनणछय हलन सहयोग 

चाहहन सक्क्छ । जसका लाहग ऄहभभावक न ै

हुनपुछछ भन्ने छैन । ईनीहरूलाइ अफ्नो 
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 लखे  

हवश्वासयोग्य व्यहि तथा समहू वा पेसाकमी 

भएको सञ्जालले कुनै पहन हवकल्पको 

हवशे्लषण गनछ तथा कुनै हवकल्पको छनौट गनछ 

सहायता प्रदान गदछछ । व्यहिले यो 

िब्दावलीको बारेमा जानकारी पाएर होस ् वा 

नपाएर, अफ्नो जीवनलाइ सही ढङ्गमा 

ऄगाहड बढाईन सहयोगसहहतको हनणछय हलन े

काम गरी नै रहकेो हुन्छ । सहयोगसहहतको 

हनणछय यसै हचवुामा हुने कुरा होआन । यसको 

पहन एक संरचना र प्रहक्रया हुन्छ र यो सबैलाइ 

सधै ाँ एईटै हकहसमको हुनपुछछ भन्ने छैन । 

व्यहिको अवश्यकताऄनसुार यसलाइ 

पररमाजछन गनछ सहकन्छ ।  

वास्तवमा यस पर्द्हतको राम्रोसाँग हवकास गनछ 

सकेमा ऄपाङ्गता भएका व्यहिको 

अत्मसम्मानमा सकारात्मक प्रभाव पानुछका 

साथै स्वयं ऄहभभावक तथा समाजलाइ पहन 

ठुलो सहायता प्रदान गदछछ र ईनीहरूको 

बोझलाइ कम गनछसमेत महत्त्वपणूछ भहूमका 

खेल्न सक्क्छ । त्यसैले ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्धल े

ऄपाङ्गता भएका व्यहिलाइ अत्महनभछर तथा 

ऄहधकार सम्पन्न बनाईन व्यवस्था गरेको 

काननुी क्षमताको हवषयलाइ मनन गद ैयसलाइ 

मद्दत गनछका लाहग पररकल्पना गररएको 

सहयोगसहहतको हनणछय पर्द्हतका बारेमा 

सम्बहन्धत सबै पक्षको ध्यानाकषछण भइ 

सरोकारवाला हनकायहरूले यस सवालमा 

संवेदनिील भएर बेलैमा अवश्यक 

पहलकदमी गनुछ ऄत्यन्त जरी छ । त्यसै गरी 

श्रवण दृहष्टहवहनी ऄपाङ्गता, ऄहटजमसम्बन्धी 

ऄपाङ्गता र बौहर्द्क ऄपाङ्गता जस्ता जहत 

बेला पहन सहयोगीको अवश्यकता पन े

ऄपाङ्गता समहूहरूलाइ हालसम्म पहन 

राज्यले सहयोगीको व्यवस्था गररहदन सकेको 

छैन । जब हक ऄपाङ्गता भएका व्यहिको 

ऄहधकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पहन 

सहयोगीको व्यवस्था गनुछपने र पणूछ ऄिि 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको सहयोगीलाइ 

भत्ता हदनपुने कुरामा जोड हदएको छ । त्यसै गरी 

महहला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्रालयले व्यहिगत सेवासम्बन्धी 

कायछहवहधको मस्यौदा तयार पारेर ऄथछ 

मन्त्रालयमा राय सझुावका लाहग पठाएको धेरै 

समय भआसक्क्यो तर हालसम्म पहन ऄथछ 

मन्त्रालयले अफ्नो राय सझुावसम्म हदन 

सकेको छैन, यो लाग ूभएर कायाछन्वयन हुने त 

कहहले हो कहहले ? त्यसैले १० प्रकारको 

ऄपाङ्गताको वगीकरणहभत्र पहन न्यनू 
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प्रहतहनहधत्व भएका ऄपाङ्गता समहूहरूको 

यस्ता जहटल समस्याहरूलाइ सरकारले कहहल े

सम्बोधन गलाछ त ? ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्धल े

ऄपाङ्गताको परम्परागत सोच, ऄवधारणा 

तथा पररभाषालाइ नै बदलेर यस सवाललाइ 

मानव ऄहधकारको दृहष्टकोणबाट हनेछका लाहग 

हनदहेित गरेको छ । िारीररक वा मानहसक 

ऄवस्थाको क्षहतको अधारमा गररने कुरा वा 

मान्यतालाइ पररवतछन गद ैऄपाङ्गता सम्बन्धी 

केही महत्त्वपणूछ िब्दावलीहरूको 

पररभाषासमेत गरेको छ ।  

जनु ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको ऄहधकार 

प्रवर्द्छनका लाहग गररने कामहरूमा हनकै 

ईपयोगी रहकेो पाआन्छ । महासहन्धका ऄनसुार 

ऄपाङ्गता भएका व्यहि भन्नाले िारीररक, 

मानहसक, बौहर्द्क वा आहन्रयसम्बन्धी 

दीघछकालीन ऄििताद्वारा सहृजत हवहभन्न 

ऄवरोधसाँगको ऄन्तहक्रछ याको कारणल े

समाजमा ऄन्य व्यहिसरह समान अधारमा 

पणूछ र प्रभावकारी ढङ्गमा सहभागी हुन बाधा 

भएको व्यहि भनेर स्पष्ट पारेको छ । यसरी यस 

महासहन्धले सम्पणूछ ऄपाङ्गता जगतलाइ एक 

नयााँ दृहष्टकोण हदएको छ । ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिको ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्धको 

ऄहभपे्ररणाबाट नेपालमा सरकारले ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिको ऄहधकारसम्बन्धी ऐन २०७४ 

जारी ग¥यो । जनु ऄपाङ्गता जगतका लाहग 

एईटा ठुलो ईपलहब्ध हो ।  

ऄपाङ्गता भएका व्यहिको ऄहधकारको 

पक्षमा महासहन्ध ऄनमुोदन गनुछ तथा त्यसको 

पक्षमा ऐन बनाईन ु अरै्ाँमा ऄत्यन्त 

सकारात्मक कुरा हो । तर, मनोसामाहजक 

ऄपाङ्गता लगायत न्यनू प्रहतहनहधत्व भएका 

ऄपाङ्गता समहूप्रहत रहकेो कलङ्क र 

हवभेदलाइ थप मलजल गने गरी हवगतमा बनी 

हवद्यमानमा पहन कायम रहकेा हवभेदकारी 

काननुी प्रावधानका कारण ईनीहरू अफ्नो 

ऄहधकार सहुनहित हुने कुरामा ढुक्क्क हुन 

सहकरहकेा छैनन ्। 

त्यसैले ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

ऄहधकारसम्बन्धी महासहन्धको मखु्य ममछलाइ 

मनन गद ै यसको व्यावहाररक कायाछन्वयन 

पक्षमा संवेदनिील भएर लाग्न ु हुन सम्बहन्धत 

सबै सरोकारवाला पक्ष तथा सेवा प्रदायक 

हजम्मेवार हनकायहरूमा हाहदछक ऄनरुोध छ । 
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 अन्तवााताा  

अपाङ्ग आवाि माजसक पजत्रकाका सम्पादक िगजदश प्रसाद अजधकारीले अपाङ्गर्ा 

िएका व्यजिहरुका जशक्षाका सवालमा नेपाल सरकार जशक्षा जवज्ञान र्था प्रजवजध 

मन्त्त्रालयले के कस्र्ा कामहरु गरररहेको छ िन्त्ने जवषयमा जशक्षा जवज्ञान र्था प्रजवजध 

मन्त्त्रालय वैकजपपक र्था जनरन्त्र्र जशक्षा शाखाका शाखा अजधकृर् दीपक माझीसगँ केजह 

कुराकानी गनुािएको छ । उहाँसगँ गररएको उि कुराकानीको केजह अंशलाई अपाङ्ग आवाि 

माजसक पजत्रकामा यस प्रकार प्रस्रु्र् गाररएको छ  । 

प्रश्न : 

अरू् एक दृहष्टहवहहन ऄपाङ्गता भएको व्यहि 

हुाँदा हुाँद ै पहन ऄरू साङ्ग व्यहि सरह नेपाल 

सरकारको हिक्षा हवज्ञान तथा प्रहवहध 

मन्त्रालयमा काम गरररहन ुभएको छ । यो दखे्दा 

खसुी लाग्छ हामीलाइ बरु ऄहलकहत त्यो 

हदनहरू जहााँ तपाइ का सङ्घषछहरू जोहडएका 

हथए होला त्यहााँबाट अज यहााँसम्म अइ 

पगु्दाका ऄनभुव, चनुौतीहरू के कस्ता रह ेहाम्रो 

पाठकहरूलाइ बताआहदनहुोस न ? 

ईत्तर : 

यो ठाईाँ हनरन्तर सङ्घषछ मातै्रले हनै ।  हिक्षाको 

हनरन्तर प्रयास बाट यहााँ अआपगुेको हो । नेपाल 

सरकारको समाविेी नीहत जब २०६४ सालमा 

पहछ अयो । त्यसपहछ हामी केही ऄपाङ्गता 

भएका साथीहरूमा पहन यसप्रहत अकषछण 

बढेर अयो । हामील े पहहलोपल्ट हाम्रै 

ऄपाङ्गता वगछबाट हनरा ऄहधकारी पहहलो 

पटक लोकसेवाबाट िाखा ऄहधकृत भएको 

दखे्यौ त्यस पहछ ईहााँकै प्रेरणाले अकहषछत 

बनायो ऄहन सोचे ईहााँले सक्क्नभुयो भने मैले 

हकन नसक्क्ने भन्ने सकारात्मक अत्मबलका 

साथ त्यही ऄनसुारले पढ्न थाहलयो । त्यसरी 

हदेाछ रे्रर हवहभन्न बाधा ऄवरोध त पढाआमा 

पहन छ नै र पहन हनरन्तर प्रयास गद ैऄहघ बढ्द ै

गआयो  । यद्यहप दृहष्टहबहहन ऄपाङ्गता भएको 

व्यहिहरूका लाहग हलहखतमा पास भए पहन 

ऄन्तरवाताछमा रे्ल गराईने सम्भावना पहन 

त्यहत्तकै रहकेो दहेखन्थयो तथाहप हबस्तारै 

हनरन्तरको प्रयास गद ै यो ठाईाँसम्म 

अआपहुगएको हो जसमा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको के्षत्रमा काम गने सङ्घ संस्था, 

तपाइ जस्तो सन्चारक्रमी साथीहरूको पहन 

सहयोगले सम्भव भएको पाईाँछु । 

प्रश्न : ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू ऄझै भनौ ाँ 

दृहष्टहवहीन ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू नेपाल 
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अन्तवााताा  

सरकारको नीहत हनमाछण तहमा अईाँद ै गदाछ 

ऄन्य ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू जो तपाइ 

जस्तै राज्यको एक सम्माहनत पद मार्छ त सेवा 

गनछ मेहनत गरररहकेा छन ् ती ऄपाङ्ग भएका 

हवद्याथीहरुका  लाहग पहन केही कुरा 

राहखहदनहुोस ्न? 

ईत्तर : 

वास्तवमा हरेक कुरा सम्भव छ । खाहल 

ऄसम्भव भन्ने िब्द बाहके ऄरू हुाँदनै भन्ने 

मेरो व्यहिगत बझुाइ हो । तर यसो भहनरहाँदा 

रे्रर सबै अकाङ्क्षाहरू यहत्तकै परूा हुन्छन ्

भन्ने चाहहाँ पक्क्कै हनै त्यसको हनहम्त हनरन्तरता 

लगनिीलता धयैछता ऄभ्यास ऄहनवायछ सतछ हुन 

।  म पहन त्यसरी नै ऄहघ बढेर अज यहााँसम्म 

पगुेको हुाँ । मेरो पषृ्ठभहूम पहन त्यस्तो सबल 

संवरृ्द् हनै तर म पहन हसक्क्द ैबढ्द ैर ऄरू बाट 

त्यसरी पे्रररत हुाँद ैअएको हुाँ । त्यसैले मेरो ती 

ऄपाङ्गता भएका साथीहरू ऄथवा दृहष्ट 

सम्बन्धी ऄपाङ्गता भएका साथीहरू सबैलाइ 

के अग्रह छ भने तपाआहरूलाइ पहन यो सम्भव 

छ । तपाइ ाँहरू पहन भोहल यहााँ ऄथवा यो भन्दा 

ठुलो ठाईाँमा पगु्न सक्क्नहुुन्छ हकनभने हामीले 

पढेको भन्दा ऄहहले समय पहन र्रक छ । र 

ऄहहले हामीले पढेको भन्दा तपाइ ाँहरूलाइ 

केही हदसम्म वातावरण दहेख िैहक्षक 

पाठ्यपसु्तक र हसकाइ प्रहक्रया पहुाँचयिु 

दहेखन्छ । ऄहहले धरैे कुराहरू अआटीको 

माध्यमबाट पढ्न सहकन्छ । पहहले पढ्न 

सहकाँ दनै हथयो । त्यसैले तपाआहरूसाँग धरैे 

ऄवसरहरू छन ् । ऄवसर वररपरर छ तपाआल े

खाहल त्यसलाइ समात्न पने छ । समात्नको 

हनहम्त एईटा तररका एईटा बाटो एईटा हवहध 

प्रहक्रया हुन्छ । त्यो हवहध प्रहक्रयामा तपाआ 

लाग्नसु ् । लगातारको मेहनत सङ्घषछ र 

पररश्रमले ऄसम्भव हचजलाइ त सम्भवमा 

पररणत गररहदन्छ भने यो त त्यहत परको कुरा 

पहन हनै । 

प्रश्न : 

तपाआले कायछसम्पादन गरररहनभुएको हिक्षा 

हवज्ञान तथा प्रहवहध मन्त्रालय ऄन्तगछत 

ऄपाङ्गताको के्षत्रमा के कस्ता कामहरू 

भएका छन ् वा भआरहकेा छन ् ऄहलकहत 

बताआहदनहुोस ्न । 

ईत्तर : 

वास्तवमा म जब यो सेवामा प्रवेि गरे ाँ । त्यो 

भन्दा ऄगाहड ऄपाङ्गता हिक्षामा मैल े

अरू्ले भोगेका भोगाआहरूलाइ कसरी अईने 
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 अन्तवााताा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको यगुलाइ 

ऄथवा अईने हपाँडीहरूलाइ भोग्न नपरोस ्भनेर 

तमाम प्रयासहरू हामीले गरेका छौ ाँ । 

त्यसमध्यकेो पहहला कुरो व्यवस्थापकीय 

सधुारहरू भएको छ । जस्तै पहहले पहहल े

हवद्यालयमा छात्र छात्राहरूलाइ छात्रवहृत्त 

ऄपयाछप्त हथयो । त्यसलाइ ऄहहले नेपाल 

सरकारले पयाछप्त छात्रवहृत्तको हवहनयोजन गरेको 

छ र ऄब त्यसको समस्याहरू छैनन ् । दोस्रो 

कुरा हामीले व्यवस्था गरेको तर कायाछन्वयनमा 

ऄहल धरैे समस्या भएको छात्रावास सञ्चालन 

सम्बन्धी कायछहवहध हो । यो छात्रावास 

कायछहवहधले बच्चाहरूलाइ कस्तो कस्तो कुरा 

कुन कुन हदन खवुाईने भन्ने समेत हामीले त्यहााँ 

व्यवस्था गरेका छौ ाँ । पोषणयिु खाना खाएको 

बच्चाले मात्र राम्रो हसक्क्न सक्क्छ त्यसैले हामील े

त्यो धारणाबाट पोषणयिु खानेकुराको 

व्यवस्था हुनपुछछ भनेर प्रत्येक बच्चालाइ 

हबहान के खवुाईने बेलकुा के खवुाईने कहत 

पटक खवुाईने भनेर व्यवस्था गरेको छ भने 

ऄको हसकाइ को हवषय हो ।  

सरकारी हवद्यालयमा पढ्ने हवद्याथीहरूको 

गहणत ऄङ्ग्रेजी हवज्ञान हवषयमा कमजोर 

भएको हुनाले सातै प्रदिेका गहणत ऄङ्ग्रेजी र 

हवज्ञान पढाईने हिक्षकहरूलाइ हामीले कसरी 

यो ऄवस्था सधुाने र  दृहष्टहवहीन ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूलाइ पहन पढाईन ु पछछ भनेर 

ताहलम पहन हदएका छौ ाँ । त्यसका केही 
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प्रभावहरू पहन दहेखएका छन ् । तर ऄझै पहन 

त्यसमा धरैे काम गनछ बााँकी छन ् । हामीले 

२०७३ सालमा समाविेी हिक्षा नीहत भन्न े

पहन जारी गर् यौ ाँ । यस मार्छ त ऄपाङ्गता 

ऄहधकारमा अधाररत रहरे तमाम व्यवस्थाहरू 

भएका छन ् । त्यसकै हनरन्तरता स्वरूप हिक्षा 

नीहत २०७६ पहन जारी भएको छ जसल े

समावेिी हिक्षा र हविेष हिक्षालाइ एकदम 

जोड हदएर ईद्दशे्य रणनीहत र कायछनीहतमा 

व्यवस्था गरेको छ ।  

प्रश्न : 

समावेिी हिक्षा र राहष्रय हिक्षा नीहतको कुरा 

गद ै गदाछ ऄहहले अम  ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको के बझुाइ रहाँद ैअएको छ भने यो 

कतै राहष्रय हिक्षा नीहतले ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको समावेिी हिक्षा नीहतमा ऄझ ै

पहन ऄसर गनछ खोहजएको हो हक ? यसल े

राहष्रय हिक्षा नीहतमा पहन सघाई पयुाछईदनै 

भन्ने खालको िङ्का वा दहुबधामा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू वा यो के्षत्रमा 

काम गने ऄहधकारकमीको रहाँद ै अएका 

पाइन्छन । तसथछ ती दहुबधामा रहकेा सम्पणूछ 

व्यहिहरू र हाम्रा ती तमाम पाठकहरूलाइ यो 

दहुबधाबाट समाधान हुने तररकाल े

बताआहदनहुोस ्न । 

ईत्तर : 

सबैलाइ मेरो ऄनरुोध के छ भने राहष्रय हिक्षा 

नीहत समावेिी हिक्षा नीहतको हनरन्तरता हो 

भन्ने पहहलो कुरा छ । खास गरी भन्नपदाछ यो 

नयााँ होआन । त्यसको हनरन्तरता हो । ऄको 

राहष्रय हिक्षा नीहतमा दइु वटा कुराको 

व्यवस्था गरेको छ । पहहलो सङ्क्रमणकालीन 

हिक्षा  कस्तो हुने ? जस्तो पहहलो बच्चा 

जहन्मएपहछ ईसले अधारभतू हसकाआ कसरी 

गछछ दोस्रो ई समावेिी रूपमा कसरी हिक्षामा 

समावेि हुन्छ । भन्ने हकहसमले हामीले ईद्दशे्य 

बनाएका छौ ाँ । त्यसैले मेरो अग्रह के छ भने 

राहष्रय हिक्षा नीहतले समावेिी हिक्षा र 

हविेष हिक्षालाइ बढी जोड हदएको छ यसमा 

कोही दहुबधामा रहनपुदनै । ऄहहले त्यही नीहत 

कायाछन्वयनको लाहग अएका योजनाहरूल े

पहन ऄपाङ्गतालाइ अधार बनाएर बनाआएका 

योजनाहरू पहन पाईनहुुने नै छ । जस्तै राहष्रय 

हिक्षा नीहतको ईद्दशे्यमा समावेिी हिक्षाको 

पहहलो ईद्दशे्य बनाएको छ । एईटा ईद्दशे्य 

बनाएर समावेिी हिक्षा सम्बन्धी रणनीहत दइु 

वटा छ त्यसमा पहन रे्रर नौ वटा कायछनीहतहरू 

रहकेा छन ् । यस कारण समावेिी हिक्षालाइ 

अन्तवााताा 
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यसले छोडेको छ भन्ने होआन । राहष्रय हिक्षा 

नीहतले समावेिी हिक्षालाइ ऄवलम्बन गरेर 

एईटै छाता नीहतमा सबैलाइ हलएको छ । 

त्यसैले कोहीमा एईटै छातामा जााँदा हामी कत ै

छायामा पछछ ाँ हक भन्ने अिङ्का होला त्यस्तो 

अिङ्कामा कोही पहन नबस्न म हनवेदन गनछ 

चाहन्छु । समावेिी हिक्षा नीहत तथा ऐन 

सबैको ऄनहुार दहेखने गरी बनाआएको छ । 

प्रश्न : 

जस्तो समावेिी हिक्षाको लाहग न्यनूतम 

अधारहरू भहनन्छ ऄब यी केही अधारहरू 

नहुाँद ैत समावेिी हिक्षाको कुरा हुाँदनै होला । 

न्यनूतम अधारहरू बारेमा पहन ऄहलकहत प्रस्ट 

पाररहदनसु ्न । 

ईत्तर : 

वास्तवमा माहनसहरूको ऄलमल चाहहाँ यहााँ छ 

हक भन्ने लाग्छ हकनभने यो न्यनूतम 

अधारहरूको हवषयमा थाहा नपाइ कन एकै 

चोहट माहथको कुरा गरररहकेो हामीहरूल े

महससु गछछ ाँ ।  हाम्रो समावेिी हिक्षाको 

न्यनूतम अधारहरूमा धरैे माहनसले भन्छन ्यो 

पवूाछधारलाइ जोड हदन्छ ऄथवा भौहतक 

पहुाँचलाइ जोड हदन्छ  ऄहन पो समावेिी हुन्छ 

भनेर माहनसहरूले व्याख्या गने गछछन ् जनु 

एईटा अधार हो तर हाम्रो सरकारको नीहत के 

हो भने सबै हवद्यालयहरू सबैको लाहग हो 

त्यहााँ ऄपाङ्गता अए पहन न अए पहन 

ऄपाङ्गता मैत्री सरंचना हुनै पछछ । मानवीय 

व्यवहारको कुरा चनुौंती पणूछ कुरा हो । 

वास्तवमा मानवीय व्यवहार हाम्रो जस्तो 

सामाहजक संरचनामा सहजै मानवीय 

व्यवहारहरू पाईन सहकाँ दनै । त्यो व्यहि हपछे 

र्रक व्यवहार हुने भएकोले यसको हनहम्त 

नेपाल सरकारले सबै संघसस्थाहरुलाइ 

पररचालन गरी समाज र नागररकलाइ सचते 

बनाईने काम गछछ ाँ । त्यसको हनहम्त सरकारको 

तर्छ बाट हनेे हो भने वडाको तयारी दखेी 

गाईाँपाहलका, प्रदिे र सङ्घीय सरकारको 

तयारी यसै ऄन्तगछत पछछ । अधारभतू 

संरचनाको कुरामा जााँदा यो अधारभतू संरचना 

भनेको हिक्षक ताहलमको कुरा हो । धरैे 

हिक्षकहरूले ऄहहले यसको बारेमा ताहलम 

पाईन ुभएको छैन । र समावेिी हिक्षा भनेको 

कच्चा बझुाआ छ । हकनभने दइु वटा जस्त ै

ऄपाङ्गता र ऄपाङ्गता नभएका व्यहि एकै 

ठाईाँ हमसाईने हबहत्तकै समावेिी भआहाल्यो भन्न े

खाले बझुाइ हुन्छ जनु मातै्र पहन सत्य होआन । 

ऄपाङ्गतालाइ ऄन्य साङ्ग 

हवद्याथीहरुमा  हमसाईनको हनहम्त अधारभतू 

अन्तवााताा 
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सहुवधा सहहतको हुन ुपछछ भन्ने मखु्य कुरा हो 

।  त्यसको हनहम्त हिक्षक ताहलम ऄहनवायछ 

अवश्यक पछछ । ऄको महत्त्वपणूछ कुरा 

पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक हो ।  यो पाठ्यक्रम र 

पाठ्यपसु्तक पहन मलू्याङ्कन प्रणाली 

समावेिी हुन ु पछछ भनेर नेपाल सरकारको 

२०७६ सालमा अएको राहष्रय पाठ्यक्रम 

प्रारूप २०७६ ले  ऄपाङ्गताको लाहग 

मलू्याङ्कनमा लचकता प्रणाली पहन ऄपनाईन 

सक्क्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रश्न : 

जस्तो परीक्षा प्रणालीमा स्व मलू्याङ्कनका 

प्रणालीहरू पहन हुन्छन ् । एईटा दृहष्टहवहीन 

व्यहिलाइ छामेर कुनै हचत्रहरू लेख मतलब के 

हचज छ लखे ऄथवा बहहरा साथीलाइ सनेुर 

लेख वा गहणत हवषयको कुरा गदाछ ज्याहमहतमा 

दृहष्टहवहहनहरुको लाहग यी कुराहरू पहन होलान ्

। त्यस्तै ऄहटजम ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूले पहन नेपालीमा ऄहल गाह्रो भयो 

यसको वैकहल्पक के हुन सक्क्छ भन्ने कुराहरू 

पहन अआरहकेा छन ् । त्यसैले ऄहहले नेपाल 

सरकार हिक्षा हवज्ञान प्रहवहध मन्त्रालयल े

यसको बारेमा के गरररहकेो छ ? 

ईत्तर : 

हामीले ऄपाङ्गता मातै्र नभएर भाषा सम्बन्धी 

पहन केही ऄवरोधहरू छन ् । ऄरूको पहन 

त्यस्तै गरी हवहभन्न ऄवरोधहरू छन ् । ऄहहल े

नेपाल सरकारले लटेर ग्रेहडङ भनेर मलू्याङ्कन 

पर्द्हत सरुु गरेका छ । ऄक्षराङ्कस प्रणाली छ 

। पहहला पहहला बालबाहलकाहरूलाइ पास 

रे्ल भहनन्थयो भने ऄब पास रे्ल हनै हक ए 

्लस ए भन्ने भयो । हामीले के गरेका छौ ाँ भन े

दृहष्टहवहीन र बहहरा साथीहरूको लाहग छुटै्ट प्रश्न 

पत्र जस्तै जहााँ नक्क्सा बनेको छ त्यसको सट्टा 

छुटै्ट प्रश्न पत्रको प्रणाली पहन सरुु गरेका छौ ाँ । 

तर हामीलाइ समस्या के भआरहकेो छ भने त्यही 

प्रश्न पत्र हनमाछण र प्रश्न पत्रको हवतरण 

प्रणालीलाइ हामीले लाग ु गराईनको हनहम्त 

डाटा स्पष्ट ढङ्गले अआरहकेो छैन । जस्तै 

जमु्लाको कणाछली मा हव मा दृहष्टहवहीनको 

बच्चा कहत जना पढ्छन ् दि कक्षामा भन्ने 

खालको डाटामा राम्रोसाँग नअएको हुनाले धरैे 

साथीहरूले त्यो दृहष्टहवहीनको प्रश्न पत्र पाईन ु

भएन । ऄहन ऄको पाईन ु भएको साथीहरूल े

पहन यसपाहल दहेख के दहेखयो भने त्यो 

दृहष्टहवहीनको प्रश्न छ भन्ने थाहा नपाएर 

माहथल्लो प्रश्नको ईत्तर हदनभुयो । तसथछ 

यसको व्यवस्थापन बााँकी नै छ । तर हामील े

प्रयास सरुु गररसकेका छौ ाँ ।  

अन्तवााताा 
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 समाचार 

बौहर्द्क ऄपाङ्गता पाठ्यपसु्तकको हिक्षक हनदहेिका सम्बन्धी ऄहभमखुीकरण 

कायछिाला सम्पन्न । 

बौहर्द्क ऄपाङ्गताका ऄहभभावक महासङ्घ 

नेपालको अयोजना र माइ राआट संस्थाको 

सहयोगमा बौहर्द्क ऄपाङ्गता पाठ्यपसु्तकको 

हिक्षक हनदहेिका सम्बन्धी ऄहभमखुीकरण 

कायछिाला बुधवार काठमाण्डौमा सम्पन्न 

भएको छ । नवुाकोट, हटेौडा, ईदयपरु र 

हसन्धलुीबाट अएका बौहर्द्क ऄपाङ्गता 

भएका बालबाहलकाका स्रोत  हिक्षक 

हिहक्षकाहरूका लाहग ऄहभमखुीकरण 

कायछिाला अयोजना गरेको बौहर्द्क 

ऄपाङ्गताका ऄहभभावक महासङ्घ नेपालका 

ऄध्यक्ष राज ुबस्नेतले बताईनभुएको छ । 

बौहर्द्क ऄपाङ्गता भएका बालबाहलकाले 

पहन ऄरू बालबाहलका सरह गणुस्तरीय हिक्षा 

हाहसल गनछ पाईने कुरालाइ व्यवहाररक 

बनाईन  ईनीहरूको हिक्षण हसकाइ हवहधका 

साथै पठन पाठनमा सहजीकरणको 

लाहग  महासङ्घ नेपालले स्थानीय पाहलका र 

साझेदार हनकायसाँग हमलेर नवुाकोट, हटेौडा, 

ईदयपरु र हसन्धलुीमा नमनुा श्रोत कक्षा हनमाछण 

गरी गररसकेको छ । बौहर्द्क ऄपाङ्गता भएका 

बालबाहलकाहरूका लाहग पाठ्यपसु्तक हनमाछण 

गने कायछ पहन तीव्र रूपमा ऄहघ बहढआरहकेो 

ऄध्यक्ष बस्नेतले जानकारी हदनभुएको छ । 

   

२८ मंहसर २०७९ काठमाण्डौ ाँ । नबराज सोती । 
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समाचार 

२ हदने समावेिी पररयोजना तथा लेखा व्यवस्थापन ताहलम सम्पन्न । 

नेपाल स्पाआनल कडछ आन्जरुी खेलकुद सङ्घले 

मेरुदण्ड पक्षाघातको कारण िारीररक 

ऄपाङ्गता भएका हिलहचयर प्रयोगकताछ 

राहष्रय प्रजातन्त्र पाटीको तर्छ बाट बागमती 

प्रदिे सभा सदस्य लक्ष्मी हघहमरेलाइ सम्मान 

गरेको छ । लक्ष्मी हघहमरे नपेाल स्पाआनल कडछ 

आन्जरुी खेलकुद सङ्घको अजीवन सदस्य तथा 

सङ्घको बास्केटबल महहला हटमको सदस्य 

समेत हुनहुुन्छ । राहष्रय प्रजातन्त्र पाटीको 

तर्छ बाट बाग्मती प्रदिे सभा सदस्य लक्ष्मी 

३ पषु २०७९, काठमाण्डौ ाँ । ऄपाङ्ग अवाज संवाददाता । 

नेपाल स्पाआनल कडछ आन्जरुी खलेकुद सङ्घद्वारा बागमती प्रदिे सभा सदस्य 

हघहमरेलाइ सम्मान । 

बौहर्द्क ऄपाङ्गता का ऄहभभावक महासङ्घ 

नेपालको अयोजना तथा सी.हब.एम. 

ग्लोबलको अहथछक सहयोगमा बौहर्द्क 

ऄपाङ्गता का ऄहभभावक महासङ्घ नेपालका 

कमछचारी एवं कायछसहमहतका पदाहधकारीहरूका 

लाहग २ हदने समावेिी पररयोजना चक्र तथा 

लेखा व्यवस्थापन ताहलम १७ जनाको 

सहभाहगतामा काठमाण्डौमा सम्पन्न 

भएको   छ । 
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हघहमरेलाइ सम्मान गद ै नेपाल स्पाआनल कडछ 

आन्जरुी खेलकुद सङ्घकी ऄध्यक्ष दवेी 

अचायछले सबै प्रकारका ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूका ऄहत अवश्यक सवालहरूलाइ 

समावेि गनुछका साथै मेरुदण्ड पक्षघात 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूका जहटल 

समस्याहरूका समाधानका साथै खेलकुदको 

हवकासका सवालहरू समावेि गनछ अग्रह गनुछ 

भयो । यसै क्रममा ईहााँले मेरुदण्ड पक्षघात 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूका जहटल 

समस्याहरूका हवषयमा छलर्ल गरी 

अवश्यक सवालहरूलाइ बुाँदागत रूपमा 

हस्तान्तरण गने भन्द ै नेपाल स्पाआनल कडछ 

आन्जरुी खेलकुद सङ्घसाँग अवद्द हिलहचयर 

बास्केट बल खेलाडी तथा राहष्रय प्रजातन्त्र 

पाटीको तर्छ बाट बाग्मती प्रदिे सभा सदस्य 

लक्ष्मी हघहमरेलाइ बधाइ तथा सर्ल 

कायछकालको िभुकामना व्यि गनुछ भयो । 

यसै गरी सङ्घका सहचव जेहनिा कठायतले 

संसदमा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूका 

हिक्षा, स्वास्थय, रोजगारका साथै ऄपाङ्गता 

मैत्री भौहतक संरचना हनमाछण तथा ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूको खेलकुदको हवकासका 

लाहग पहन अवाज ईठाईन प्रदिे सभा सदस्य 
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समाचार 

हघहमरेलाइ अग्रह गनुछभएको हथयो । नेपाल 

स्पाआनल कडछ आन्जरुी खेलकुद सङ्घका 

हिलहचयर बास्केटबलका कोच हवजय लामाल े

नीहत हनमाछणका क्रममा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको खेलकुदको हवकासको लाहग पहन 

अवश्यक सवालहरू समावेि गनुछ हुन अग्रह 

गद ै िभुकामना हदनभुएको हथयो ।खेलकुद 

सङ्घले अयोजना गरेको कायछक्रमलाइ 

संबोधन गद ैबागमती प्रदिे सभा सदस्य लक्ष्मी 

हघहमरेले संसदमा सबै प्रकारका ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूका सवालहरूलाइ ईठाईाँद ै

समावेिको लाहग पहल गने, ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूको स्वास्थय, हिक्षा, रोजगार 

तथा ऄपाङ्गता मैत्री संरचना हनमाछणका लाहग 

पहन अवाज ईठाईने बताईाँद ै यो स्थान सम्म 

अईन सहयोग गनुछ हुने राहष्रय प्रजातन्त्र पाटी, 

नेपाल स्पाआनल कडछ आन्जरुी खेलकुद सङ्घ 

पररवार तथा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरू र 

ऄपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने सबैलाइ 

धन्यवाद हदाँद ै ईहााँहरूका सवालहरूलाइ 

संबोधन गनछको लाहग सधै ाँ प्रयत्निील रहन े

बताईनभुएको हथयो ।      

नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, राहष्रय बहहरा महासङ्घ 

नेपाल, ऄपाङ्गता भएका महहलाहरूको 

महासङ्घ नेपाल र बहहरा दृहष्टहवहीन 

ऄहभभावक समाज नेपालको संयिु अयोजना 

तथा ऄपाङ्गता ऄहधकार कोष र ऄपाङ्गता 

ऄहधकार वकालत कोषको साझेदारीमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको समावेिी र 

गणुस्तरीय हिक्षाका लाहग अधारभतू 

सचूकको हवकास हवषयक ऄन्तरहक्रया 

कायछक्रम हालै काठमाडौ ाँमा सम्पन्न भएको छ । 

नेपाल नेत्रहीन सङ्घका ऄध्यक्ष सरेुि चन्र 

न्यौपानेको ऄध्यक्षता एवम ्हवज्ञान तथा प्रहवहध 

मन्त्रालय हवद्यालय हिक्षा महािाखाका 

सहसहचव दीपक िमाछको प्रमखु अहतथयतामा 

सम्पन्न भएको ईि ऄन्तरहक्रया कायछक्रममा 

सरोकारवाला सरकारी प्रहतहनहध सहहत 

ऄपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने हवहभन्न सङ्घ 

संस्थाका प्रमखु एवं प्रहतहनहधहरूको ईपहस्थहत 

रहकेो हथयो । 

६ पषु २०७९, काठमाण्डौ ाँ । लोकनाथ दाहाल । 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको समावेिी र गणुस्तरीय हिक्षाका लाहग अधारभतू 

सचूकको हवकास हवषयक ऄन्तरहक्रया कायछक्रम सम्पन्न । 
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ऄपाङ्गता भएका महहला हवरुर्द्को हहसंा, नीहतगत सवलता र न्यायमा पहुाँच 

सम्बन्धी कायछिाला गोष्ठी सम्पन्न । 

‚ऄपाङ्गता भएका महहला हवरुर्द्को हहसंा, 

नीहतगत सबलता र न्यायमा पहुाँच‛ परु् याईने 

ईद्दशे्यले राजधानीमा एक कायछिाला गोष्ठी 

सम्पन्न भएको छ । ऄपाङ्गता भएका 

महहलाहरू प्रहत भआरहकेा हहसंा बारे कसरी 

अवाज ईठाईन सहकन्छ र त्यसका लाहग 

नीहतगत रूपमा के कस्ता सबल पक्षहरू छन ्

तथा अगामी हदनमा कसरी यसलाइ ऄझ 

सबल बनाईाँद ै लान सहकन्छ र यहद ऄन्याय 

भएको खण्डमा त्यसका लाहग कसरी न्यायमा 

पहुाँच पगु्न सक्क्छ भन्ने सम्बन्धमा ऄहधविा 

तथा काननुहवदह्रू, ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको सङ्घसंस्थाका प्रहतहनहधहरू, 

हवहभन्न अयोग तथा सरकारी हनकायका 

प्रहतहनहधहरू र ईपत्यका हभत्रका हवहभन्न ६ 

वटा नगरपाहलकाका ईप–प्रमखु तथा न्याहयक 

सहमहतका सदस्यहरू हबच व्यापक छलर्ल 

गररएको हथयो । सहभागीहरूले ऄपाङ्गता 

भएका महहलाहरूको न्यायमा पहुाँच 

परु् याईनका लाहग अफ्ना–अफ्ना हनकायमा 

के के गनछ सहकन्छ भन्ने हवषयमा ईि 

कायछक्रमले सचेत गराएको बताईाँद ै अगामी 
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हदनमा यसका लाहग पहल गने प्रहतबर्द्ता समेत 

व्यि गरेका हथए । ऄपाङ्गता भएका 

महहलाहरूको महासङ्घ–नेपाल, राहष्रय बहहरा 

महासङ्घ नेपाल, नेपाल नेत्रहीन सङ्घ र श्रवण

–दृहष्टहवहीन ऄहभभावक सङ्घको संयिु 

अयोजनामा सञ्चाहलत सो कायछिालालाइ 

ऄपाङ्गता ऄहधकार वकालत कोषले सहयोग 

गरेको हथयो । कायछिालामा ५० जना 

व्यहिहरूको सहभाहगता रहकेो हथयो । 

१२  पषु २०७९, काठमाण्डौ ाँ । ताराहनहध ्याकुरेल  । 

नवहनवाछहचत सांसदहरूलाइ ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको एईटै प्रश्न । 

नवहनवाछहचत सांसदहरूलाइ  ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूले एईटै प्रश्न गरे ‚नवगहठत संसदमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको प्रहतहनहधत्व 

खोआ ?‛ ऄथाछत ‚हाम्रो राजहनहतक ऄहधकार 

खोआ ?‛ राजधानी, काठमाडौंमा नेत्रहहन यवुा 

संघ नेपालर्द्ारा अयोहजत एक हविेष 

समारोहमा ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको 

राजहनहतक सहुनहितता नभआरहकेो 

ऄवस्थालाइ मध्यनजर गद ै सो सवाल 

ईठाइएको हो । समारोहमा नेपाली कांगे्रस, 

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्र, जनता 

समाजवादी पाटी र जनमत पाटी लगायतका 

२६ जना मानहनय सांसदहरूको ईपहस्थतीमा 

अयोहजत सो समारोहमा सबै दलहरूलाइ 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको राजहनहतक 

सहभाहगताका लाहग हनणाछयक भहूमका खेल्न 

सझुाव हदआएको हथयो भन े राजहनहतक दलका 

प्रहतहनधीहरूले संहवधानमा ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको प्रहतहनधीत्वको सहुनहितता गरेको 

भएतापहन केही प्राहवहधक समस्याका कारण 

समेट्न नसहकएको जानकारी हदाँद ै अगामी 

हदनमा ‚वा ऄथवा, तर जस्ता िब्दहरूका 
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कारण परेको यो समस्यालाइ नीहतगत रूपमा न ै

हटाईन व्यवस्था गरी ऄहनवायछ रूपमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूलाइ समेट्ने‛ 

प्रहतवर्द्ता व्यि गरेका हथए । समारोहमा 

हवहभन्न राजहनहतक दलका भात ृ तथा 

सभुेच्छुक संघसंस्थाका प्रहतहनहधहरू तथा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको सहभाहगता 

रहकेो हथयो । कायछक्रममा सहभागीहरूल े

दिेमा सम्पन्न तीनै तहको हनवाछचनमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको ईल्लेहखत 

सहभागीता रहकेो भएता पहन हवद्यमान काननुी 

केही प्रावधानहरूका कारण सबै ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूले हनवाछचन प्रहक्रयामा भाग 

हलन नपाएको ऄवस्था रहकेो औलं्याईाँद ै

हसहमत काननुी प्रावधान ऄथाछत ऄपाङ्गतामैत्री 

काननुी व्यवस्था नहुाँदा ऄझ सहक्रय रूपमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरूको सहभाहगता 

हुन नसकेको बताएका हथए भन े

दृहष्टहवहीनहरूको हकमा अरु्ले आच्छाइएको 

व्यहिलाइ मतदान सहयोगीको रूपमा राख्न 

नपाईाँदा अफ्नो ऄहधकारको सदपुयोग गनछ 

नसकेको बताए । 

१२  पषु २०७९, काठमाण्डौ ाँ । भहूमकला पौडेल । 

ऄपाङ्गता समावेिी रोजगार मेला सम्पन्न । 

नेपालकै आहतहासमा पहहलो पटक ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरूलाइ रोजगार बनाईने ईद्दशे्यका 

साथ राहष्रय ऄपाङ्ग महासंघ नेपाल, द लेप्रो 

सी हमसन नेपाल, करुणा र्ाईन्डेसन नेपाल र 

र्ाईण्ड पररयोजनाको संयिु अयोजनामा 

ऄपाङ्गता समावेिी स्वरोजगार मेला सम्पन्न 

भएको छ । 

ईि दइु हदने ऄपाङ्गता समावेिी रोजगार 

मेलालाइ संबोधन गद ैप्रदिे नं १ का हनवतछमान 

मखु्यमन्त्री राजने्रकुमार राइले ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिका लाहग अरक्षण कायम गरी 

संरक्षण गनुछ राज्यको मखु्य दाहयत्व भएको 

बताईनभुएको छ । हनवतछमान मखु्यमन्त्री राइले 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिलाइ अवश्यक 

ताहलम तथा सीप प्रदान गनुछ सरकारको दाहयत्व 

भएकाले यस सम्बन्धमा अगामी हदनमा काननु 

हनमाछण गरी कायाछन्वयन गनुछपनेमा समेत जोड 

हदनभुएको हथयो ।  

ईि कायछक्रमलाइ संबोधन गद ैप्रदिे नं १ का 

हनवतछमान सामाहजक हवकास मन्त्री राजन राइले 
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सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा हनजी क्षेत्रले 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिको रोजगारीका लाहग 

अवश्यक सहयोग गनुछ पने धारणा राख्द ैप्रदिे 

हभत्र हनमाछण हुने पवूाछधारहरू सबैलाइ 

पहुाँचयिु हुनपुने बताईनभुएको हथयो ।  

नेपाल ईद्योग वाहणज्य महासङ्घका केन्रीय 

सदस्य राजेन्र राईतले महासङ्घमा अबर्द् 

सदस्यहरूलाइ ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूको दक्षता र िैहक्षक योग्यताका 

अधारमा रोजगारी ईपलब्ध गराईन 

प्राथहमकता हदएको जानकारी गराईनभुएको 

हथयो । करुणा र्ाईन्डेसन नेपालका सह 

हनदिेक योगेन्र हगरीले प्रदिे नं. १ मा 

ऄपाङ्गता समावेिी रोजगार मेलाको पहहलो 

पटक अयोजना गरी रोजगार दाता र 

रोजगारीको ऄवसरको खोजीमा रहकेा 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिलाइ एकै थलोमा 

ल्याआएको र यसबाट थपैु्र ऄपाङ्गता भएका 

व्यहिहरूले ऄवसर पाईने कुरामा हवश्वस्त 

रहकेो बताईनभुएको हथयो । 

 प्रदिे सरकार, स्थानीय तहहरू, करुणा 

र्ाईन्डेसन नेपालको अहथछक साझेदारी तथा 

राहष्रय ऄपाङ्ग महासङ्घको प्राहवहधक 

साझेदारीमा प्रदिे नं. १ का ७८ स्थानीय 

तहहरूमा ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनुः 

स्थापना कायछक्रम सञ्चालनमा रहकेो  हथयो । 

१५ पषु २०७९, हवराटनगर । ऄपाङ्ग अवाज संवाददाता । 
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नेततृ्व हवकास सम्बन्धी ताहलम सम्पन्न । 

बौहर्द्क ऄपाङ्गता का ऄहभभावक महासंघ 

नेपालको अयोजना तथा लेभ आन्क्क्लजुन 

डेनमाकछ को सहयोगमा सञ्चाहलत कोहपला 

पररयोजना ऄन्तगछत महासंघका सप्तरी र 

काठमाण्डौं हजल्लाका सदस्य संस्थाका 

सहभागीहरुलाइ नेततृ्व हवकास सम्बन्धी 

ताहलम सम्पन्न भएको छ । ईि ताहलममा कुल 

२४ जना सहभागीहरुको सहभाहगता रहकेो 

हथयो ।  त्यसै गरी यहह महासंघको अयोजना 

तथा लेभ आन्क्क्लजुन डेनमाकछ को सहयोगमा 

नेततृ्व हवकास सम्बन्धी ताहलम हचतवनमा पहन 

सम्पन्न भएको छ । सो ताहलममा १५ महहला 

सहहत २४ जनाको सहभागीको सहभाहगता 

रहकेो महासंघका ऄध्यक्ष राज ु बस्नेतले 

जानकारी हदनभुएको छ । 

त्यस्तै बौहर्द्क ऄपाङ्गताका ऄहभभावक 

महासंघ नेपालको अयोजना तथा लेब 

आनक्क्लजुन डेनमाकछ को अहथछक सहयोगमा 

लमजङुको बेिीिहरमा बौहर्द्क ऄपाङ्गता 

भएका व्यहिहरुलाइ हरेचाह सम्बन्धी दइु हदन े

ताहलम सम्पन्न भएको छ । लमजङु हजल्लाका 

२५ जना ऄहभभावकहरुको सहभागीतामा 

सम्पन्न भएको सो ताहलममा बौहर्द्क 

ऄपाङ्गता भएका व्यहिहरुलाइ कसरी हरेचाह 

गने भन्ने हवषय बारे छलर्ल भएको 

महासंघका महासहचव रामनारायण श्रेष्ठले 

बताईनभुएको छ ।  

२९ पषु २०७९। नबराज सोती । 


