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अब हाम्ो पक्न गणना हुनपुररा

सम्ादकीय

सिंसिारमै अपाङग्ता अङि्कार्को अङियान िेरै 
पुरानो िए्को छैन । संियुक्त राट्रि सिङ्घले 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अङि्कार पङन 
मानव अङि्कार हो िने् महशुसि गरेर अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को अन्तरराङट्रिय ङिवसि मनाउन 
थाले्को पङन २७ वर्षमात्रै पुगिैछ । अझ अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को अङि्कारसिम्बनिधी महासिङनि 
(सिधीआरपधीडधी) ्त २००६ मा मात्रै ङव्कासि िए्को  
हो । तयसि्कारणले नै अपाङग्ता्का क्ेत्रमा 
सिंसिारिङर नै हुनुपनने जङ्त ङव्कासि नहुनु 
सवािाङव्क हो । ्तर पङन, िेरै राट्रिले अपाङग्ता्का 
सिवाललाई पङहलो प्ाथङम्क्तामा राखेर 
ङव्कासि्का ्काय्षक्रम सिञ्ालन गिदै आए्का छन्, 
जसिले गिरा हालै्का वर्षहरूमा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को जधीवनस्तर ङन्ैक उ्काङसिँिै अाए्को 
छ । पङ््मा मुलु्कमा मात्र होइन, हामै् ङछमे्कधी 
मुलु्क िार्त र श्धीलङ्कामा सिमे्त अपाङग्ता्को 
ङवरय सिर्कार्को प्ाथङम्क्तामा रहे्को छ । यो 
क्रमलाई हेिरा हामधी ्ाङहँ अङल पछाङड परे्का  
हौँ ङ्क िन्े िान हुनजानछ । 

हाम्ो िेशमा पङन अपाङग्ता अङि्कार प्वर््षन गनने 
ङनयम, ्कानुन यथटे््ठ छन् । नेपाल्को सिंङविान, 
२०७२ िेङख हालैमात्र संिसिि् ्बाट पाङर्त िए्को 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अङि्कार ऐेन 
सि्बैमा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को सिामाङज्क, 
आङथ्ष्क ्तथा राजनधीङ्त्क सिहिाङग्ता्का लाङग 
ङवङिन् वयवसथा छन् । यधी सि्बै प्ाविानहरू्को 
्कायरानवयनमा हाम्ो ङसथङ्त िने ङफ्तलो छ ।

वयवसथा गङरए्क एेन-्कानुन्का प्ाविान 
्कायरानवयन नहुन्ुका िेरै ्कारण छन् । सि्ैबिनिा 
प्मुख ्कारणमा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को 
यथाथ्ष र खणडधीकृ्त ्तथयाङ्क्को अिाव पङन  

हो । अनय मुलु्क्का ्तथयाङ्क्का आिारमा हाम्ो 
िेशमा पङन अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को 
सिङ्खया कुल जनसिङ्खया्को १० िेङख १५ 
प्ङ्तश्त होला िन्े सिङजलो अनुमान लगाउन 
सिङ्कनछ । नेपाल्को आङि्काङर्क ्तथयाङ्कमा 
िने सिङ्खया २ प्ङ्तश्तिनिा थोरै िेङखए्को  
छ । यसिरधी राजय्का दृङट्ट्कोण्बाट हेिरा 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को सिङ्खया अङ्त 
नै नययून रहे्को छ, जसिले गिरा उसिले ्बनाउने 
्काय्षक्रमहरूमा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई 
्कङहलयै पङन प्ाथङम्क्तामा राङखँिैन ।

अ्ब अपाङग्ता आनिोलन्को प्मुख मुदिा/
ङवरय वा एजेनडा िन्ेको ङव्वसिनधीय ्तथयाङ्क 
उतपािन्को हुनुपछ्ष । अ्ब २ वर्ष पछाङड हुने 
राङट्रिय जनगणना, २०७८ मा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को यथाथ्ष र खणडधीकृ्त ्तथयाङ्क 
प्ाप्त गन्ष्का लाङग राजय्का सिम्बङनि्त ङन्काय 
र यसि क्ेत्रमा ्काय्षर्त  सिङ्घ-सिंसथा्को 
धयाना्कर्षण हुनु जरूरधी छ । अ्ब्को जनगणनामा 
हामधीले छुटन नपोरोसि् िनेर राङट्रिय अपाङग 
महासिङ्घ नेपालले अङहलेिेङख नै ्ेकनद्धीय 
्तथयाङ्क ङविागसिँग नङज्कमा रहेर सिह्काय्ष  
गङररहे्को छ ।

यसि वर्ष्को अन्तरराङट्रिय अपाङग्ता ङिवसि्को 
राङट्रिय नारा नै   ’मलाई गणना गर, सिमावेश 
गर’ रहे्को ङथयो । ज्बसिमम अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरूलाई गणना गङरँिैन, हाम्ो अङस्ततव 
सवधी्काङरँिैन, ्त्बसिमम सिमावेशधी सिमाज्को 
ङनमराण सिमिव छैन । तयसि्कारण, अ्ब हामधी पङन 
यसि सिमाज्का ङहससिा हौँ िनेर सि्बैलाई सिुनाउने 
्बेला आए्को छ- अ्ब हाम्ो पङन गणना हुनैपछ्ष ।
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मलाई गणना गर, सिमावेश गर िने् नारा्को 
सिाथ मङङसिर १७ अथरा्त ङडसिेम्बर 
३ ्ताङर्क्का ङिन अपाङग्ता िए्का 

वयङक्तहरू्को २७औँ अन्तरराङट्रिय ङिवसि मङहला, 
्बाल्बाङल्का ्तथा जयेट््ठ नागङर्क मनत्रालय्को 
आयोजना एवं राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपाल्को 
सिंयोज्कतवमा सिमपन् ियो ।

मङहला, ्बाल्बाङल्का ्तथा जयेट््ठ नागङर्कमनत्रधी 
थममाया थापाले नेपाल प्ज्ा प्ङ्तट््ठान, ्कमलािधी, 
्का्ठमाडाैँ्बाट सिुरु गनु्षिए्को ्कङर्ब िुई हजार 
जना अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलगाय्त ङवङिन् 
सिर्कारधी ्तथा गैरसिर्कारधी ङन्काय, अपाङग्ता्को 
क्ेत्रमा ्काम गनने सिङ्घ-संिसथा्को उलले्खय 
सिहिाङग्ता रह्ेको र् यालधी सिमाज ्कलयाण पङररि्, 

लैन्ौरमा पुगेर सििामा पङरण्त ियो ।

मनत्रधी थापाले िधीप प्जजवलन गरधी औप्ाङर्करूपमा 
सिुरु गनु्षिए्को ्काय्षक्रममा मङहला, ्बाल्बाङल्का 
्तथा जयेट््ठ नागङर्क मनत्रालय्का उपसिङ्व ्ेकशव 
िटटराईले राट्रिपङ्त र प्िानमनत्रधी्का शुि्कामना 
सिनिशे वा्न गनु्षियो ।

राट्रिपङ्त ङवद्ािेवधी िणडारधी्बाट प्ाप्त सिनिेशमा 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई िया र माया्का 
दृङट्टले िनिा पङन अङि्कारमुखधी दृङट्ट्कोण्बाट हेिदै 
उनधीहरूलाई ङव्कासि्को मयूलप्वाहमा सिमावेश गरधी 
आतमङनि्षर ्बनाउनुपछ्ष िङनए्को छ ।

यसैिगरधी, प्िानमनत्रधी ्ेकपधी शमरा  ओलधीले सिंङविान, 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 
२७औ ँअनतराराक्ट्रि्य क्िवस
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नधीङ्त र ्कानुनमा अपाङग्ता िए्का वयङक्त्को 

सिामाङज्क सिुरक्ा, पुनःसथापना, सिहिाङग्ता र 

सिमावेशधी्करणलाई प्ाथङम्क्तामा राङखए्को 

्ब्ताउनुिए्को छ । उहाँ्को सिनिेशमा सिर्कारले 

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को ङव्कासि र 

सिशक्तधी्करण्का लाङग छुटटै ्ृबह्त नधीङ्त र 

्काय्षयोजना लयाउने ्तयारधी पङन गङररहे्को 

जान्कारधी ङिनिुए्को छ । ्काय्षक्रममा ङवङिन् 
अङ्तङथले नेपालमा अपाङग्ता्को के्त्र, यसिमा 

िइरहे्का ङक्रया्कलाप, ङवद्मान ्ुनौ्तधी र अ्ब्का 
ङिनमा ्कसिरधी ङिगोरूपमा अङ्घ ्बढन सिङ्कनछ 
िन्े्बारेमा िारणा वयक्त गनु्षियो । 
 
मङहला, ्बाल्बाङल्का ्तथा जयेट््ठ नागङर्कमनत्रधी 
थममाया थापाले नेपालमा गण्तनत्र सथापना  िएपङछ 
्बने्को सिर्कारले सिधीमान्तकृ्त र पछाङडपरे्का 
सिमुिायलाई ङव्कासि्को मयूलिारमा लयाउन्का लाङग 
नधीङ्त-ङनयम, ्कानुनहरू सिंविेशधील र सिमावेशधी 
्बनाए्को ्ब्ताउनुियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अप्ङ्ग दिवसको थ्लनी

* अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का अङि्कारलाई ङव्ववयापधीरूपमा सथाङप्त गनने प्यासि्का 
क्रममा सिन् १९८१ लाई संियुक्त राट्रिसिङ्घले अन्तरराङट्रिय अपाङग्ता वर्ष्को रूपमा 
्घोरणा गर् यो । 

* अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का सिवालमा ङव्ववयापधीरूपमा ्काम गन्ष सिन् १९८३ मा 
राट्रिसिङ्घले अपाङग्तासिम्बनिधी िसि वरने ङव्व ्काय्षयोजना लागयू गर् यो ।

* सिन् १९९२ मा यसि िसि वरने ्काय्षयोजना्को ङव्ववयापधीरूपमा िए्को ्कायरानवयन्को 
सिमधीक्ा गङरयो र तयसिैवर्षिेङख ३ ङडसिेम्बरलाई अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को 
अन्तरराङट्रिय ङिवसि्को रूपमा मनाउन थाङलए्को हो ।

* नेपालमा यो ङिवसि सिन् १९९३ िेङख मनाउन थाङलए्को हो, जुन हरे्क वर्ष नेपाल 
सिर्कार्को न्ेतृतवमा सि्ैब सिरो्कारवालाहरू्को सिहिाङग्तामा ङवङिन् ्काय्षक्रमसिङह्त 
मनाउने गङरनछ ।
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उहाँले िेश ङव्कासिमा “मलाई गणना गर, सिमावेश 
गर” िने् नारा ङन्ैक सिानिङि्ष्क रहे्को हुिँा यसि्का 
लक्य र उदिे्यले अपाङग्ता िए्का नागङर्कलाई 
सिमाजमा आफनो क्म्ता िेखाउने र अङि्कार 
सिुङनङ्््त्ता्को महशुसि गनने ्तथा सिममाङन्त 
जधीवनयापन गनने अवसिर प्िान गनने ङव्वासि वयक्त 
गनु्षियो ।

्काय्षक्रम्का सिंयाेज्क ्तथा राङट्रिय अपाङग 
महासिङ्घ्का अधयक् सुििश्षन सिुवेिधीले ङवग्तमा 

“अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को सिशक्तधी्करण ्तथा सिमावेङश्ता र सिमान्ता्को 
सिुङनश् ङ््त्ता” (Empowering persons with disabilities and ensuring 

inclusiveness and equality) िन्े मयूल नारा ्तथा “मलाई गणना गर, सिमावेश 
गर” िन् ने राङट्रिय नारा्का सिाथ मनाउन लाङगए्को २७औँ अन्तरराङट्रिय अपाङग 
ङिवसि्का अवसिरमा अपाङग्ता िए्का ङििधी्बङहनधी, िाजुिाइ ्तथा यसि क्ेत्रमा 
्काय्षर्त वयङक्तहरू सि्ैबमा हाङि्ष्क शुि्कामना वयक्त गि्षछु ।

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई िया र माया्को दृङट्टले िनिा पङन अङि्कारमुखधी दृङट्ट्कोण्बाट हेिदै 
उनधीहरूलाई ङव्कासि्को मयूलप्वाहमा सिमावेश गरधी आतमङनि्षर ्बनाउनुपि्षछ । नेपालमा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को अङि्कार प्वर््षन्का लाङग ङवङिन् न ्कामहरू िइरहे्का छन् ्तापङन संियुक्त राट्रिसिङ्घधीय 
अपाङग्तासिम्बनिधी महासिङनिमा उललेङख्त अङि्कारहरू सिुङनश् ङ््त्ता्का लाङग अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को ङशक्ा, सवासथय, रोजगारधी र पुनःसथापना्का लाङग सिर्कारधी ्तथा गैरसिर्कारधी क्ेत्र्बाट 
ङवशेर पहल हुनु जरुरधी छ ।

ङशक्ा, सवासथय ्तथा रोजगारधीमा सिमान पहुँ् , अपाङग्तामैत्रधी सिंर्ना, अपाङग्तामैत्रधी ्कानुन, ङवशेर 
सिामाङज्क सिुरक्ा, पुनःसथापना, सिामाङज्क िेििाव्बाट मुङक्त, ङनण्षय प्ङक्रयामा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को सिहिाङग्ता जस्ता ङवरयलाई आतमसिा्त गरधी स्ो्त, सिािनलगाय्त आव्य्क कुराहरू्को 
प््बनि गिदै क्रमशः ्कायरानवयनमा लैजाने्तफ्ष  हामधी सि्ैबले धयान ्ेकङनद््त गनु्षपछ्ष िन् ने मलाई लागछ ।

(राट्रिपङ्त श्धीम्तधी ङवद्ािेवधी िणडारधीले अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को २७औँ अन्तरराङट्रिय ङिवसि्का 
अवसिरमा ङिनुिए्को शुि्कामना सिनिेश्को सिमपाङि्त अंश ।)

िए्का ्काम्को सिमधीक्ा गिदै अ्ब्का ङिनमा 
सिर्कार्को सिह्काय्ष र सिमावेङश्ता्को ङसिर्ान्तलाई 
अङ्घ ्बढाउिै जानु पछ्ष िन्ुियो । 

यसि वर्ष्को नारा रहे्को “मलाई गणना गर, सिमावेश 
गर” लाई वर्षिङर नै अङियान्को रूपमा सिञ्ालन 
गङरने, अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का ह्कङह्त्का 
लाङग गाउँमुखधी रणनधीङ्त ्बनाई राजयप्ित्त सेिवा-
सिुङविामा पहुँ् पुर् याउन सिर्कारलाई सि्घाउने 
प्ङ्त्बधि्ता पङन उहाँले जनाउनुियो ।

शभुकामना सनिदेश

समाचार
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मलाई गणना गर, सिमावेश गर अथरा्त् 
Count Me, Include Me मलाई गणना गर, 
सिमावेश गर अङियान अपाङग्ता िए्का 

युवा्को सिङक्रय्ता र राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ 
नेपालसिँग्को सिमनवयमा राङट्रियरूपमा सिुरु 
गङरए्को छ । िेश्का सि्ैब क्ेत्रमा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्का अङि्कार र पहुँ् सथाङप्त गराउनु 
यसि अङियान्को प्मुख उदिे्य रहे्को छ । 

मुलु्क्का सि्बै सथानधीय, प्ािेङश्क र ्ेकनद् 
सिर्कार्का सिाथै ङ्तन्का मा्तह्त सि्ैब ङन्कायमा 
अङन गैर सिर्कारधी ्तथा ङनजधी के्त्रमा अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को सिमान पहुँ्  ्तथा सिहिाङग्ता 
सथाङप्त गराई उनधीहरू्का अङि्कार ्तथा 
सिवालहरूलाई सथाङप्त गराउने वा्तावरण ङसिज्षना 
गनु्ष यसि अङियान्को िधी्घ्ष्कालधीन लक्य रहे्को छ ।

मानव अङि्कारसिम्बनिधी ङव्ववयाङप ्घोरणापत्र होसि् 
वा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अङि्कारसिम्बनिधी 
अन्तरराङट्रिय महासिङनि होसि् अङन संियुक्त राट्रिसिङ्घ 
(UN) द्ारा अनुमोिन िई ङव्विङर ्कायरानवयनमा 
रहे्को २०३० एजेनडा होसि्, सि्ैब्को मयूल मम्ष िन्ेको  
सि्बै मानव सिमान हुन् र ्कसिैलाई पङन कुनै पङन 
आिारमा पछाङड पानु्ष हुन् िन्े नै हो । 

यधी सि्बै्को पक्िर राट्रि  ्बने्को नेपालमा िने 

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को ङसथङ्त िने अझै 

नाजु्क रहे्को छ । यसि अङ्घ गङरए्का आनिोलन, 

पैरवधी ्तथा व्काल्त्बाट ्ेकहधी सि्कारातम्क 

उपलङ्ि हाङसिल िए पङन सिङ्घधीय्ता्को उियसँिगै 

आए्को राजय्को नयाँ पुनःसिंर्ना्का ्कारण प्ाप्त 

उपलङ्िहरू गुमने ङसथङ्त ङसिज्षना िए्को छ ।

'मलाई गणना गर, 
समावेश गर' अभियान

पररच्य
n नधीर श्ेट््ठ
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ङवक्रम सिंव्त २०६८ ्को जनगणनाले नेपालमा ्कङर्ब 
१.९४ प्ङ्तश्त वयङक्तमा कुनै न कुनै प््कार्को 
अपाङग्ता रहे्को कुरा जनाए्को ङथयो िने सिंयुक्त 
राट्रि सिं्घले ्कङर्ब १५ % वयङक्तहरूमा कुनै न 
कुनै प््कार्को अपाङग्ता  रहे्को पाइए्काे  छ, जुन 
िुवै कुरा हाम्ा लाङग सवधी्काय्ष छैन । वास्तङव्क 
्तथयाङ्क्को अिाव्ैक ्कारण आज सिर्कारधी नधीङ्त 
्तथा ्काय्षक्रम र ्बजेटिेङख ङलएर गैरसिर्कारधी ्तथा 
ङनजधी क्ेत्र्बाट सिञ्ालन हुने हर्ेक ्काय्षक्रममा 
अपाङग्ता वग्ष छङुटरहे्को छ ।

यहधी ्तधी्तो सितयलाई गमिधीर ङ्न्तन मनन गिदै 
अ्ब हुने राङट्रिय जनगणना (२०७८) मा अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को यथाथ्ष र खणडधीकृ्त ङववरण 
लयाउने वा्तावरण ङसिज्षना गन्ष मलाई गणना गर, 
सिमावेश गर िन्े अङियान सिुरु गङरए्को हो । 
ङवङिन् ्रण्को छलफल, ्बै्ठ्क र अन्तङक्रयापङछ 
सि्बै ङ्कङसिम्का अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई 
सिमेटेर ्तयार िए्को िलले ग्त ज्ेठ मङहनािेङख 
याे अङियान सिुरु गर्ेको हो ।

अङहलेसिमम ङशक्ा ङविाग, ्ेकनद्धीय ्तथयाङ्क ङविाग, 
्बुढानधील्कण्ठ, ्कधीङ्त्षपुर, ्तार्ेक्वर नगरपाङल्का 
र ्का्ठमाडौँ महानगरपाङल्कामा याे अङियान्को 
पङहलो ्रण पयूरा िइसि्ेक्को छ, जहाँ अङियान 
िलले आफना मुदिा र सिवाल उ्ठान गनने ्तथा 
सिामानय जान्कारधी ङलने ्काम गरे्काे  छ । 

यसिै अङियानलाई अनुसिरण गिदै प्िेश ्तहमा 
पङन प्िेशस्तरधीय अपाङग महासिङ्घहरूले ङवङिन् 
्काय्षक्रम सिुरु गङरसि्ेक्का छन् । सिाथै, अङियानलाई 
राट्रिवयापधीरूपमा लैजान अपाङग्ता्का के्त्रमा ्काम 
गङररहे्का सिङ्घ-सिंसथाले यसि नारालाई अङगधी्कार 
गन्ष थाले्का छन् ।

यसि अङियानलाई अनुसिरण गिदै सिर्कारले यसि 
वर्ष्को अन्तरराङट्रिय अपाङग्ता ङिवसि्को राङट्रिय 

नारा नै 'मलाई गणना गर, सिमावेश गर' िन्े 
्तय गरे्को छ, जुन याे अङियान सुिरु िएपङछ्को 
सि्बैिनिा महतवपयूण्ष उपलङ्ि हो । 

यसि अङियानलाई ्ृबह्तरूपमा औप्ाङर्क 
ढङगले अगाङड ्बढाउन यङह मङङसिर १५ ग्ते 
राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ्का ्ेकनद्धीय ्तथा 
प्ािेङश्क ्काय्षसिङमङ्तले ए्कसिाथ िधीप प्जवलन 
गरधी अङियान्को औप्ाङर्करूपमा उि् ्घाटन 
सिमे्त गरे्का छन् । यसि्कारण याे अङियान अ्ब 
औप्ाङर्क ढङग्बाट अगाङड ्बढने छ ।

ङनट््कर्षमा िनु्पिरा ‘मलाई गणना गर, सिमावेश 
गर’ अङियान्काे  प्मुख उदिे्य अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरुलाई सि्ैब ्ठाउँमा गणना गङरयोसि् र 
सिमावेश गङरयोसि् िन्े हो । 

युवा्को सिो्, जोश र जाँगर्का सिाथै अग्रजहरू्को 
सिाथ, सिहयोग र हौसिला्बाट सुिरु िए्को याे 
अङियानले आज सि्कारातम्क ङिशाङ्तर आफनो 
पाइला लम्काइरहे्को छ, जसि्बाट युवाले ्ाहेमा 
जुन कुरा पङन सिमिव छ िने् प्माङण्त गछ्ष । 

यसि अङियानलाई मयू्त्षरूप ङिन सि्ैब के्त्र्बाट 
सि्कारातम्क सिहयोग र सिाथ हुनु िने ङन्तान्त 
आव्य्क छ । 

पङरव्त्षन्को नारा ्बो्ेकर ङहँङडरहे्का पङरव्त्षन्का 
शङक्त युवा, ङनरन्तर व्काल्त र पैरवधी गङररहने 
अङि्कार्कममी, सिर्कार, गैरसिर्कारधी ङन्काय, 
नागङर्क सिमाज्का सिाथै सिव्षसिािारण नागङर्क्को 
सिहिाङग्ता र सिाथ रहेमा यो अङियान गन्तवयमा 
पुगने कुरामा िुईम्त छैन ।

(लेख्क "मलाई गणना गर, सिमावेश गर" नाम्क 
युवा अङियान्का अङियन्ता हुनुहुनछ ।)

िानकारी
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अपाङग्ता िए्का वयङक्त्को 
अङि्कारसिम्बनिधी ऐन, २०७४ अनसुिार 
अपाङग्ता िए्का वयङक्त िन्ाले 

शारधीङर्क, मानङसि्क, ्बौङर््क वा इङनद्यसिम्बनिधी 
िधी्घ्ष्कालधीन अशक्त्ता, ्काय्षग्त सिधीङम्त्ता वा 
ङवद्मान अवरोि्का ्कारण अनय वयङक्तसिरह सिमान 
आिारमा पयूण्ष र प्िाव्कारधी ढङगले सिामाङज्क 
जधीवनमा सिहिागधी हुन ्बािा िए्का वयङक्त  
हुन् । अपाङग्ता्को याे पङरिाराले माङनसि्को ्बहु-
आयाङम्क पक्लाई सिमेटे्को छ । 

नदेपालमा मनोसामाक्िक अपाङ्गता

चुनौती र व्यवस्ापन 

n सिुजन श्ेट््ठ n कृपा ङसिगिेल

तयसिैगरधी, यसि ऐनले मानङसि्क वा मनोसिामाङज्क 
अपाङग्तालाई मङस्तट््क र मानङसि्क अङगमा आए्को 
सिमसया ्तथा सि्े्तना, अङिमुखधी्करण, सफूङ्त्ष, 
समरणशङक्त, िारा, गणना जस्ता ्बौङर््क्काय्ष 
सिमपािन्का सिनिि्षमा आउने सिमसया्का ्कारणले 
उमेर र पङरङसथङ्त अनुसिार वयवहार गन्ष सिमसया 
हुने अवसथा्को वयङक्त िनेर पङरिाङर्त गरे्को  
छ । समरणधीय कुरा ्ेक पङन छ िने अपाङग्ता्को 
मयूल पङरिारामा मनोसिामाङज्क अपाङग्तालाई 
प्मुख्ता्का सिाथ सिमेङटए्को छ ।

कभर स्ोरी
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मानङसि्क सिमसया िए्का वयङक्तहरू, जसि्का 
्कारणले लामो सिमयसिमम आफनो ्काम, सिम्बनि 
र सिामाङज्क जधीवनमा अशक्त्ता पिैा गरे्को छ र 
जसिले िेििाव्का सिाथै ्बङहस्कारसिङह्त न्कारातम्क 
सिामाङज्क ्कार्कहरू्को अनिुव गरे्का छन्, तयस्ता 
वयङक्तलाई मनोसिामाङज्क अपाङग्ता िए्का वयङक्त 
िनेर ्बुङझनछ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्ा र चुनौती 

मनोसिामाङज्क अपाङग्ता ङव्विङर एउटा गमिधीर 
सवासथय सिमसया्को रूपमा िेङखए्को छ । ङवङिन् 
अनुसिनिानातम्क लेख र ङव्व सवासथय सिङग्ठन्को 
प्ङ्तवेिनले मनोसिामाङज्क सिमसयालाई ङव्विङर्का 
ङ्बमारधी्को ्बोझ्को (global burden of diseases) 
एउटा प्मुख ्कार्क्को रूपमा औँलयाइए्को छ ।
ङव्विङर ७.५ िेङख ११ प्ङ्तश्त DALY (disability 

adjusted life year) मनोसिामाङज्क अपाङग्ताले 
ङनमतयाउँछ िन्े कुरा ङवङिन् अधययनले िेखाए्को 
छ । सिन् २०२० सिमममा DALY मा यसि्को योगिान 
१५ प्ङ्तश्तसिमम पुगछ िन्े प्क्ेपण गङरए्को छ । 
ए्क DALY िन्ाले अपाङग्ता्का ्कारणले सवासथय-
जधीवन्को ए्क वर्ष गुमाउनु िन्े ्ुबङझनछ ।

ङव्व सवासथय सिङग्ठन्को ्तथयाङ्क अनसुिार 
सिंसिारिङर हरे्क ्ारमधये ए्क जनालाई मानङसि्क 
सिमसया हुनछ । यसि ्तथयाङ्कलाई आिार माने् हो 
िने ङव्व जनसिङ्खया्को २५ प्ङ्तश्त माङनसि कुनै 
न कुनै ङ्कङसिम्को मानङसि्क सिमसया्बाट ग्रङसि्त  
हुनछन् । नेपाल्को ह्कमा ्कङ्त प्ङ्तश्त जनसिङ्खयामा 
मानङसि्क सिमसया छ िन्े ्तथयाङ्क हाल उपल्ि 
निए पङन जनसिङ्खया्को ३० प्ङ्तश्तमा कुनै न 
कुनै ङ्कङसिम्को मानङसि्क सिमसया छ िन्े अनुमान 
लगाइनछ ।

नेपाल्को राट्रि सवासथय नधीङ्तले पङन मानङसि्क 
सिमसयालाई प्मुख सवासथय ्ुनौ्तधी्को रूपमा 
ङलए्को छ । िेरै अधययनले नेपालमा मानङसि्क 
सिमसयाले ङनमतयाउने मनोसिामाङज्क अपाङग्ता्को 
िर आउने वर्षहरूमा ्बढिै जाने आँ्कलन गर्ेका 
छन् । याे अङहले्काे  सि्बैिनिा डरलागिो कुरो हाे ।
नेपालमा मनोसिामाङज्क अपाङग्ता्को प्मुख 
्ुनौङ्तधी्को रूपमा आतमहतया ङव्करालरूपमा अङ्घ 
आए्को छ । ङव्व सवासथय सिङग्ठनले २०१२ मा 
गरे्को अधययन अनुसिार, नेपाल जनसिङ्खया्को 
अनुपा्तमा िेरै आतमहतया्को िर हुने िेश्को 
सियू्धी्काे  सिा्तौँ नम्बरमा छ । आतमहतया्को 
्कारणलाई ्ेकलायौँ िने ९० प्ङ्तश्त आतमहतया 
मानङसि्क सिमसया्को उपज िेङखए्को छ ।

ङवशेरगरधी युवा वग्ष (१५ िेङख २९ वर्ष उमेर सिमयूह) 
मा आतमहतया्को िर ङन्ैक िेरै िेङखए्को छ । 
नेपाल प्हरधी्को ्तथयाङ्कलाई आिार मान्े हो िने 
ग्त १८ मङहना (आङथ्ष्क वर्ष २०७४/७५ र आङथ्ष्क 
वर्ष २०७५/७६ ्को सुिरु्का ६ मङहना) मा सिा्त हजार 
१४४ जना्को आतमहतया्का ्कारणले मृतयु ियो ।
नेपालमा आतमहतया्का ्कारणले हुने मृतयु्को 
सिङ्खयालाई धयान ङिने हो िने यसि्को सिङ्खया 
िु्घ्षटना्बाट हुने मृतयु्को सिङ्खयािनिा िेरै  
हुन आउँछ । यधी ्तथयाङ्कले नेपालमा 
आतमहतया्को जोङखम उच् िेखाए्को छ र 
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्बेलैमा सिरो्कारवालाहरूले यसिमा उङ््त ्किम 
्ालनु पनने पङन िेङखए्को छ । आतमहतया ्कम 
गन्ष्का लाङग सिव्षमानय उपाय िने्ैक मनोसिामाङज्क 
अपाङग्तालाई उङ््त सिम्बोिन गनु्ष हो ।

अन्य अपाङ्गता र मनोसामाजिक अपाङ्गताबीचको 
सम्बन्ध

्तथयाङ्कमा हेनने हो िने ङव्विङर्को १५ प्ङ्तश्त 
जनसिङ्खया अपाङग्ता ङलएर ्बाँङ्रहे्काे  छ । 
नेपाल्को ह्कमा िने कुल जनसिङ्खया्को १.९६ 
िेङख ३.६ प्ङ्तश्त वयङक्तमा कुनै न कुनै ङ्कङसिम्को 
अपाङग्ता िए्को कुरा ङवङिन् सिवनेक्णले िेखाए्का 
छन् ।

अपाङग्ता िए्का वयङक्तलाई सिाव्षजङन्करूपमा 
िेििावपयूण्ष वयवहार र उपहासि गङरए्को लामो 
इङ्तहासि छ ्तसिथ्ष अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई 
्कम आतमासिममान, सिामाङज्करूपमा ्बङहस्करण, 
आङथ्ष्करूपमा वङञ््त िए्को र सिमुिायमा 
आफनोपन्को ्कमधी महशुसि हुने गरे्काे  पाइनछ । 

यधी कुराले अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को मानङसि्क 
सवासथयमा प्ङ्तकूल असिर पाछ्षन् । यङि तयसिो िए्को 
खणडमा अनय अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूमा पङन 

मानङसि्क सिमसया हुनसिकन ेसिमिावना प््बल हुनछ 
र नङ्तजासवरूप मनोसिामाङज्क अपाङग्ता पङन 
हुनसिकछ ।

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूमा मानङसि्क सिमसया 
्ठयूलो ्ुनौ्तधी्को रूपमा िेङखए्को छ । अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को कुल जनसिङ्खया्को ३० 
प्ङ्तश्तलाई मानङसि्क अवसिाि (depression) 
हुने अधययनहरूले िेखाउँछन्, जुन सिामानय 
जनसिङ्खयामा हुने सिमिावनािनिा ्बढधी हो । 
तयसिैगरधी, अरू मानङसि्क सिमसया र माि्क पिाथ्ष्को 
िुवय्षसिन्को जोङखम अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूमा 
उच् िेङखनछ । यधी ्कारणहरूले गिरा उनधीहरूमा 
मनोसिामाङज्क अपाङग्ता ङनम्तन सिकछ ।

अनय अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूमा मनोसिामाङज्क 
अपाङग्ताले गिरा उनधीहरू िोहोरो मारमा  
पि्षछन् । ए्काङ्तर आफनो अवसथा्का ्कारणले 
उनधीहरूले सिामाङज्करूपमा ्बङहट््करण अनुिव 
गङररहे्का हुनछन् िने तयसैिमा मनोसिामाङज्क 
अपाङग्ताले गिरा थप सिामाङज्क िेििाव, 
उपेक्ा, लाञछना खपनु पनने हुनछ । ्तसिथ्ष, सिामानय 
जनसिङ्खयामा िनिा अनय अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरूमा मनोसिामाङज्क अपाङग्ता्को जोङखम 
िेरै नै िेङखनछ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 
मानव अधिकार 

ङव्विङर मनोसिमाङज्क अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरूले आफनो नागङर्क, सिांसकृङ्त्क, आङथ्ष्क, 
राजनधीङ्त्क र सिामाङज्क अङि्कार्को उललङ्घन 
िए्को महशुसि गछ्षन् । यस्ता सिमसया ङव्कङसि्त 
िेशहरूमा िनिा पङन ङनमन र मधयम आय िए्का 
िेशहरूमा ङव्कराल छन् । 

नेपाल लगाय्त १८ वटा ङनमन ्तथा मधयम आय 
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िए्का िेशमा मनोसिामाङज्क अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को मानव अङि्कार्का ्बारेमा िए्को 
एउटा अधययन अनसुिार ङनमन मानव अङि्कारहरू्को 
उललङ्घन हुनेगर्ेको पाइनछ :

* सिामाङज्क ्बङहट््करण र िेििावपयूण्ष 
वयवहार 

* रोजगारधी्को ह्क र अवसिरमा ङनरेि या 
प्ङ्त्बनि

* शारधीङर्क शोरण/ङहंसिा 

* मानङसि्क सवासथय सिेवा्को पहुँ् मा 
सिमसया

* यौन शोरण/ङहंसिा 

* गैर्कानुनधीरूपमा ङहरासि्तमा ङलने ्काय्ष

* ङ्बह्ेबारधी्को अवसिर्बाट वङञ््त गङरनु

* सव्तनत्ररूपले जधीउन्का लाङग 
सिािनहरू्को ्कमधी

* सिामानय सवासथय सेिवा्बाट वङञ््त गङरनु

आध थ्िक शोषण

तयसैिगरधी, कुन कुन पङरवेशमा मनोसिामाङज्क 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को माङथ उललेङख्त 
मानव अङि्कारहरू उललङ्घन हुनछन् िन्े 
सिवालमा ङनमन पङरवेशहरू पङह्ान गङरए्का छन् : 

* िैङन्क जधीवनमा हुने सिामुिाङय्क पङरवेश

* ्घर र पाङरवाङर्क पङरवेश 

* ्काम गनने ्ठाउँ 

* मानङसि्क सवासथय सिेवा ङलने ्ठाउँ र 
सिंसथा 

* असप्ताल 

* ्कारागार, प्हरधी र ्कानुनधी वयवसथा

* सिर्कारधी ्कायरालयहरू

* ङवद्ालय र शैङक््क क्ेत्र

नेपाल अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को 
अङि्कारसिम्बनिधी सिंयुक्त राट्रिसिङ्घधीय सिममेलन 
(UNCRPD) ्को हस्ताक्र्क्तरा िेश हो । 
नेपाल्को नयाँ संिङविानले पङन अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को अङि्कारलाई मौङल्क ह्क्को रूपमा 
सिमावेश गरे्को छ ।

यो संिवैिाङन्क प्ाविान र अन्तरराङट्रिय िाङयतव्का 
सिाथै ्क्त्षवयले गिरा सिर्कारलाई अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को अङि्कार सिुङनङ्््त गनु्ष पनने वाधय्ता 
छ । मनोसिामाङज्क अपाङग्ता अरू अपाङग्ता 
जस्तो सिङजलै पङह्ान गन्ष गाह्ो हुने िए्का ्कारणले 
मनोसिामाङज्क अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का 
अङि्कार सिुङनङ्््त गनु्ष ङन्ैक ्ुनौ्तधीपयूण्ष ्काम छ ।
मनोसिामाङज्क अपाङग्ता्को वयवसथापन 

मनोसिामाङज्क अपाङग्ता वयङक्त, सिमाज र 
राट्रिलाई ्ठयूलो ्बोझ िए पङन यसिमा नगणय ्काम 
िए्का छन् । नेपाल सिर्कारले मानङसि्क सवासथयलाई 
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ङिने महतव सिर्कारले मानङसि्क सवासथयलाई 
ङवङनयोजन गनने ्बजेट्बाट सपट्ट हुनछ, जुन कुल 
सवासथय ्बजेट्को १ प्ङ्तश्तिनिा पङन ्कम हुन  
आउँछ । मनोङ्ङ्कतसि्क, मनोङवि् र 
मनोङवमश्ष्क्तराहरू औँलामा गन् सिङ्कने  
सिङ्खयामा छन् ।

्तसिथ्ष, सिव्षप्थम मानङसि्क सवासथय र मनोसिामाङज्क 
अपाङग्तालार्इ सिर्कारले प्ाथङम्क्तामा रा्खन ु
पछ्ष । तयसि्का लाङग जोड्तोडले यसिसिम्बनिधी नधीङ्त, 
्कानयून र ्काय्षक्रमहरू लयाउनुपछ्ष । उपल्ि मानव 
स्ो्त्को उङ््त वयवसथापन गरधी यसिसिम्बनिधी पढाइ 
र अनुसिनिान्को ङन्ैक खाँ्ो छ ।

सिव्षसिािारणमा यसिसिम्बनिधी थोरै ज्ान र िेरै मम्ष 
वयाप्त छ, जसिले गिरा मनोसिामाङज्क अपाङग्तालाई 
माङनसिहरूले पयूव्षजनम्को पाप र ्कलङ्क्को रूपमा 
ङलनछन् । यस्तो गल्त िारणाले सिमसया्को सिमािान 
हुनेिनिा पङन ्बढावा ङमलने ्काम गरे्को छ । ्तसिथ्ष, 
वयाप्त यस्ता भ्रमलाई ङ्न्ष वयाप्करूपमा सिमुिायमा 
जन्े्तना फैलाउने ्काय्षक्रम सिञ्ालन गनु्ष पनने 
टड्कारो खाँ्ो छ ।

्घर पङरवार, ङछमे्क र सिमुिाय्का वयङक्त सिङममङल्त 
सिमुिायमा आिाङर्त मानङसि्क सवासथय्को 
अविारणालाई सि्बै ्ठाउँमा ्कायरानयवनमा 
लैजानुपछ्ष । यसिो गरेमा सिमुिाय्का माङनसिलाई 

मानङसि्क सवासथय र मनोसिामाङज्क अपाङग्ता्का 
्बारेमा ङजममेवार ्बनाउन सिङ्कनछ । मानङसि्क र 
मनोसिामाङज्क अपाङग्ता पङन सिमािान्का सिाथै 
वयवसथापन गन्ष सिङजलो हुनछ ।

मनोसिामाङज्क अपाङग्ता्को जोङखम अनय 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूमा िेरै हुने िए्काले 
तयस्ता वयङक्तहरू्को मानङसि्क सवासथयलाई 
ङवशेर प्ाथङम्क्ता ङिई मानङसि्क सिमसयाहरू्को 
सिुरु अवसथामा पङह्ान, ङनिान र ङनवारण गन्ष 
्काय्षक्रमहरू सिञ्ालन गनु्षपछ्ष । 

तयसिैगरधी, जोङखमयुक्त ङ्कशोर-ङ्कशोरधी, युवा 
वग्ष, जेट््ठ नागङर्क र गिराव्तधी मङहलालाई पङन 
प्ाथङम्क्ता ङिई मानङसि्क सिमसयाहरू्को ङसक्रङनंग 
गरधी उपयुक्त ्किम ्ालनुपछ्ष ।

अनतयमा, मनोसिामाङज्क अपाङग्ता हाम्ो 
िेशमा गमिधीर सिमसया्को रूपमा अङ्घ आए्को 
छ । अपाङग्ता्को कुरा गिरा मनोसिामाङज्क 
अपाङग्तालाई पङन प्ाथङम्क्ता्का सिाथ सथान 
ङिनुपछ्ष । जनमानसिमा यसि्बारे्को छलफल वयाप्क 
्बनाई यसि्बारे्का सियू्नालाई उङ््तरूपमा प््ार-
प्सिार गरेर वयाप्त भ्रमहरूलाई ङ्नु्षपछ्ष । 

सिर्कारधी ्तवर्बाट यसिसिम्बनिधी उङ््त नधीङ्त र 
्कानयून ्बनाएर ङ्तन्को ्कायरानवयनमा ्तिारु्क्ता 
िेखाउनुपछ्ष । सिामुिाङय्क र वयङक्तग्त ्तवर्बाट 
यसिसिम्बनिधी उङ््त सियू्ना ङलई मनोसिामाङज्क 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई सिमानुियूङ्त प्िान 
गिदै उनधीहरू्को पुनःसथापनामा सिहयोग गनु्षपछ्ष । 

(लेख्कद्य मानङसि्क सवासथय्का ङवरयमा ्काम गनने 
सिंसथा सिाइ्कङवज्ान नेटव्क्ष  नेपाल्का संिसथाप्क 
हुनुहुनछ । यसि्का सिाथै उहाँहरू िुवै जना 
मनोङवज्ान ङवरय्का अधयाप्क ्तथा वयावसिाङय्क 
मनोसिामाङज्क परामश्षिा्तासिमे्त हुनुहुनछ ।)

कभर स्ोरी
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झलुकँि ै
आशाका क्करण

n ङनम्षला िणडारधी

सिफल्ता जधीवन ङजउने आिार हो । सिफल्ता 
अिरमा मुस्कान लयाउने आिार हो । 
जधीवनमा रङगधीन सिपनाहरू सिजाउने 

आिार पङन यहधी सिफल्ता नै हो । सिफल्ता आङखर 
सिानै ङ्कन नहोसि्, तयसिले ङिने खसुिधी र सिन्तुङट्ट अमयूलय  
हुनछ । अझ सिामाङज्क ्बनिन र अवरोिलाई ्तोडि ै
प्ाप्त गर्ेको उपलङ्िले पानने प्िाव ्त झनै पृथ्क् 
हुनछ ।

नेपालधी सिमाजमा आज पङन यस्तो ङसथङ्त छ 
ङ्क तयहाँ ्कसिैले कुनै नयाँ ्काम गन्ष खोजयो 
िने उसिलाई अन्ेक्तरह्बाट असिफल ्बनाउन  
खोङजनछ । माङनसि्को अ्ठोट तयङ्त्बेला दृढ 
हुनछ, जुन्बेला उसिलाई अगाङड ्बढन्बाट रोकन  
खोङजनछ । यसि ङ्कङसिम्को प्वृङत्त ङवशेरगरधी 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले िेरैमात्रमा 
िोङगरहे्का छन् । 

अपाङग्ता, तयसिमाङथ मङहला पङन हुनाले नेपालधी 
सिमाजमा आज अपाङग्ता िए्का मङहलाहरू्को 
ङसथङ्त ङन्ैक नाजु्क छ । िोहोरो सिधीमान्तधी्करण्का 
्कारणले गिरा आज िेरैजसिो अपाङग्ता िए्का 

मङहलाहरू मयूल प्वाहमा आउन सि्ेक्का छैनन् । 
्ेकहधी मङहलाले तयस्ता ्बनिनलाई ्तोडन सिफल 
िए पङन ङसथङ्त तयङ्त राम्ो िने हुनसि्ेक्को छैन । 
यहाँनेर म मेरो आफनै प्सिङगद्ारा ्ेकहधी कुरा प्ट्ट 
पान्ष ्ाहनछु । 

म ए्क सिामानय पङरवारमा जङनमए्कधी छोरधी हुँ । म 
जनमजा्त सिाङग नै ङथएँ । ममा कुनै पङन सिमसया 
ङथएन ्तर ङिनहरू हामधीले सिो्ेजसिरधी अगाङड ्बढन 
्कहाँ सिकछ र ? ए्क ङिन्को कुरा हो, म ्कङर्ब 
्ार वर्ष्कधी ङथएँ, ्का्ठमाडौँङसथ्त सिामाखुसिधीमा 
्बाटो ्काङटरहँिा अ्ान्क म सिड्क िु्घ्षटनामा पन्ष 
पुगेँ । मैले मेरो खुटटा गुमाउनु पर् यो । ्कङललैमा 
खुटटा गुमाउन पुगिा मेरो ्बालमङट््तट््कमा ्कस्तो 
कुरा खेलयो िन्े कुरा ्त म राम्रधी सिमझन सिङकिनँ 
्तर यसिले मेरो पङरवारमा िने ्ठयूलै ङ्न्ता ङनमतयायो 
िन्े मलाई लागछ । यङ्त हुँिाहुँिै पङन उहाँहरूले 
मलाई ्कङहलयै फर्क नजरले हेनु्ष िएन । अरूलाई 
जस्तै मलाई पङन सििैँ सिहयोग गिदै जानुियो । मेरा 
हरे्क इचछा र ्काममा मलाई सिाथ ङिनिुयो र ्त 
म आज यसि ङसथङ्तमा छु ।

अनुभूतत
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्बालय्कालमा मलाई आफनो खुटटा निए पङन ङन्ैक 
खुसिधी लागथयो । वैशाखधी्ैक सिाहारा ङलएर पङन म 
सिाथधीहरूसिँग िौडन सिकथेँ । वररा ऋ्तुमा ङवद्ालय 
जाँिा पानधी जम्ेको ्बाटोहुिैँ जानुपथययो । तयसि्बेला 
मेरा सिाथधीहरू इँटा खोजिै ङहलो पार गन्ष खोजथ े्तर 
म िने वैशाङख्को सिहाराले सिङजलै ङहलो पार गथने ँ। 
्कङहले ्त सिाथमा सिाना ्बङहनधीहरूलाई ्बो्ेकरसिमे्त 
म ङहलो पार गथने । म हरे्क कुरामा सिाथधीहरू्को 
्तुलनामा राम्ै ङथएँ । तयसि्कारणले मलाई आफूमा 
अपाङग्ता छ िने् सिो् नै आउिँैनथयो । ्तर, 
सिमय ङ्बतिै जाँिा सिमाज्बाट अने्क कुराहरू सिुन्  
थालेँ । मेरो रूपलाई िेखेर प्शङसिा गनने ्तर 
खुटटा िे्खनासिाथ सिहानिुयूङ्त िसिराउने वयवहार  
हुनथालयो । यस्ताे वयवहारले मङित्र्को उजरा र 
्ञ्ल्तालाई ्कम गराउँिै लगयो ।

सिमाजले गनने वयवहार र िेखाउने सिहानिुयूङ्तले 
मलाई झन ् झन्  ्कमजोर ्बनाउन थालयो । आफनो 
अपाङग्ता िेखेर आफैँ लाई अप्ठयारो लागन  
थालयो । ्तैपङन मैले हरेश िने खाइँन । 
तयसि्कारण मैले आफनो एसि.एल.सिधी. परधीक्ा पङन 
राम्ै अङ्क लयाई प्थम श्ेणधीमा उत्तधीण्ष गरेँ । 

इचछा अनुसिारै ए्ए (HA) पढेँ । ए्ए्को 
अधययन सि्ेकर ्ेकहधी सिमय एउटा ङकलङन्कमा 
्काम पङन गरेँ । ्का्ठमाडौँ्को एउटा ्कलेजमा 
ङशक्ा शासत्र सिङ्काय अन्तग्ष्त सवासथय ङशक्ा 
ङवरयमा सना्त्क ्तह्का लाङग िनरा िएँ । तयहाँ 
मैले अन्ेक सिमसया र ्ुनौ्तधी्को हुिँाहुँिै पङन 
पङहलो वर्ष पढेँ ्तर परधीक्ा्को नङ्तजामा मेरो 
प्ाङकट्कल्काे  माकसि्ष आएन । खोजिै जाँिा म 
ए्क शारधीङर्क अपाङग्ता िए्कधी वयङक्त िए्को 
र शारधीङर्क ङक्रया्कलापमा िाग ङलन मैले 
नसिकने ङशक््क्को सिाँ्घुरो सिो् र पा्ठयक्रममा 
पङन ्बनिेज रह्ेका ्कारण मेरो माकसि्ष नआए्को 
कुरा पत्ता लगाएँ । तयसि्कारण मैले मेरो 
इचछाहरूलाई मािदै ग्रामधीण ङव्कासि ङवरयमा 

सना्त्क गरेँ ।

मेरो रुङ् सिानैिेङख खेलकुिमा ङथयो ्तर पङन 
शारधीङर्क अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले ्ेक ्ेक खेल 
खेलन सिकछन् िन्े कुरा मलाई पङछसिमम पङन थाहा 
िएन । सिंयोगवश ्कामङवशरेले राङट्रिय अपाङग 
महासिङ्घ्को ्का्ठमाडाैँ्को िृकुटधीमणडपमा रह्ेको 
्कायरालयमा पुगिा तयहाँ ङविलङ्यर ्बास्ेकट्बल 
खेलने ङििधीसिँग िेट ियो । तयहाँ्बाट नै मेरो खेल 
जधीवन्को आरमि ियो । खेलकुिमा सिङक्रय हुन 
थालेपङछ मैले अपाङग्ता क्ेत्रलाई पङन ङवस्तारै 
्बुझि ैगएँ र ङ्बस्तारै यसैि के्त्रमा लागेर ्काम गनने 
रहर मङित्र जागनथालयो । 

्बास्ेकट्बल खेलिै गिरा म ङ्बस्तारै पावर 

अनुभूतत

तस्विर: लक्ष्मी प्रसाद ङाखुस्मी
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ङलङफटङङ्तर पङन आ्कङर्ष्त हुनथालेँ । नेपाल 
पारािारोत्तलन सिङ्घ्का आिरणधीय िाइहरू्को 
प्ेरणा र हौसिला्बाट मैले आफनो क्म्तालाई थप 
ङनखािदै लगनसि्केँ  । पङरणामसवरूप सिन् २०१८ मा 
मैले िुई वटा गोलड मेडल हा्त पान्ष सि्केँ  । ग्त 
अकटो्बरमा इनडोनेङसियामा अायोङज्त एङसियालधी 
पाराओलङमप्क गेममा नेपाल्को प्ङ्तङनङितव गिदै 
सिहिागधी हुने अवसिर प्ाप्त गरेँ । 

अङहले म खेलकुि्ैक माधयम्बाट सिमाजमा जन्े्तना 
जगाउने र अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को 
सिशक्तधी्करण गनने ्काममा 
सिङक्रय छु । सिाथै, अपाङग्ता 
अङि्कार र सिवाल्का लाङग 
पैरवधी गनने र अङियानहरू 
्लाउने ्काममा पङन सिङक्रय  
छु । कुन्ैबेला मलाई 
सिहानुियूङ्त िसिराउने मेरै 
आफना नङज्क्का माङनसिहरू 
आज मेरो ्को्ठामा मेडलहरू 
झुङनडए्का िे्खिा र मेरो 
खेल प्िश्षन िे्खिा अ्ङमम्त  
छन् । उनधीहरू्को मप्ङ्त्काे  दृ ङट्ट्काे णमा पङरव्त्षन 
आए्को छ । मेरो क्म्ता र ्कला्को सिममान गिदै 
अन्तरराङट्रिय मङहला ङिवसि्को सिनिि्ष पारेर युएन 
वुमन-नेपाल (UNWoman Nepal) ले नेपाल्का प्ेर्क 
मङहलामधयेमा मलाई पङन छान्ेको ङथयो, जुन मेरो 
लाङग ङन्ैक ्ठयूलो उपलङ्ि हो ।

यधी यस्ता उपलङ्ि, जुन हिेरा सिामानय नै ङ्कन 
निेङखययून्, ङयनले मलाईमात्र होइन मेरो पङरवार्का 
सिाथै मलाई माया र सिहयोग गनने सि्बैमा खुसिधी 
लयाए्का छन् । आज मैले मेरो यहधी खुसिधी अरूसिँग 
सिाटेर अरू्को मुहारमा पङन उतसिाह िनने प्यासि 
गङररहे्कधी छु । खेलकुिलाई नै माधयम ्बनाएर 
नेपालधी सिमाजमा वयाप्त अपाङग्ताप्ङ्त राङखने 
सिाँ्घुरो सिो्लाई हटाउन म अङियान्ैक रूपमा 

लाङगरहे्कधी छु । यसि अङियानले पक्ैक पङन िेर्ैका 
मुहारमा हाँसिो लयाउन सिकछु िन्े मैले आशा 
राखे्कधी छु ।

अपाङग्ता वरण गनु्ष पनने प्मुख ्कारणमधये सिड्क 
िु्घ्षटना पङन हो । सिड्क िु्घ्षटना्ैक ्कारण 
्बसिनेङन िेरै वयङक्तले अपाङग्ता वरण गनु्ष परे्को 
छ । सिड्क्को अस्तवयस्त्ता होसि् वा ्ाल्क्को 
लापर्बहधी, िुवै ्कारणले गिरा हुने िु्घ्षटना्बाट ्कोहधी 
्कसिैले पङन अपाङग्ता वरण गनु्ष नपरोसि् िन्े म 
्ाहनछु । यसिै ङवरयमा आम जनमानसिमा ्े्तना 

जगाउने मेरो ्ठयूलो इचछा छ । यसि 
अङ्घ पङन मैले यसि ङवरयमा ्ेकहधी 
्े्तनामयूल्क ्काय्षक्रमहरू गङरसि्ेक्कधी 
छु । आगामधी ङिनहरूमा पङन यसि 
ङ्कङसिम्का ्काय्षक्रमलाई अगाङड 
्बढाउिँै जाने प््तधीज्ा मेरो रह्ेको 
छ । यसि ङ्कङसिम्का सि्कारातम्क 
सिो् र ङ्न्तनले गिरा नै आज ममा 
सि्कारातम्क आशा्का ङ्करण  झुल्कँिै 
अाए्का अनुिव मैले गरे्कधी छु । म 
ङव्वस्त छु ङ्क पक्ैक पङन ए्क ङिन 

म आफूलाई ए्क सिशक्त अङियन्ता र वयावसिाङय्क 
खेलाडधी्का रूपमा सि्बैसिामु पङरङ््त गराउने छु । 

यो ्त ्ेकवल मेरो सिानो उिाहरणमात्र हो । यहाँ 
यस्तै आशा्का ङ्करणहरू अरूमा पङन  झुल्कँिै 
अाए्का मैले अनुिव गरे्कधी छु । आशा छ पक्ैक 
यधी आशा्का ङ्करणले ए्क ङिन नेपालधी सिमाजमा 
झलमलल उजयालो छननेछन् । सिमसया र ्ुनौ्तधी्को 
रूपमा ङलने गङरए्को अपाङग्तालाई अवसिर्को 
रूपमा प्माङण्त गनने छन् ।

(लेख्क सना्त्कोत्तर अधययनर्त ङवद्ाथमी हुनुहुनछ । 
सिाथै, युवा्का सिवालसँिग सिम्बङनि्त अङियानहरूमा 
सिमे्त सिङक्रय हुनुहुनछ ।)

अनुभूतत

कुनैबेला मलाई सहानिुूति 

दससाउने मेरै आफना नजिकका 

मातनसहरू आि मेरो कोठामा 

मेडलहरू झुन्डिएका देखदा 

र मेरो खेल प्रदश्शन देखदा 

अचम्मिि छन् ।
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परुुषहरूको मात् ैखदेल हादेइन क्रिकदे ट
नेपालमा अपाङ्गता भएका महहलाहरूले महहलाले 
पतन उधतिकै राम्ो क्रिकेट खेलन सक्छन् भन्े सातवत 
गरेका ्छन् ।

१. ङक्र्ेकट नेपाल्को ्ङ््ष्तमधये्को खेल  
हो । ङक्र्ेकटलाई सिंसिारिङर जेनटलमेनसि गेम 
अथरा्त ङवशेरगरधी पुरूरहरूले मात्रै खेलने खेल 
िन्े गङरनछ । नेपाल्को राङट्रिय ङक्र्ेकट टोलधीले 
पङन दु््तगङ्तमा प्गङ्त गङररहे्को छ । हालैमात्र ै
नेपालले सिंयुक्त अर्ब  इङमरेटसि (ययूएई) लाई 
हराउँिै आफनो पङहलो ए्कङिवसिधीय श्ृखंला 
(ङसिङरज) ङज्ेतर राङट्रिय ्तथा अन्तरराङट्रिय 
जग्तमा नाम ्कमाउन सिफल िए्को हामधीलाई 
थाहै छ ।

२. नेपाल्का ्ेकहधी जाँगङरला मङहलाले ङक्र्ेकट 
्ेक्बल पुरुर्का लाङग हो िन्े मानय्तालाई 
गल्त प्माङण्त गिदैछन् । यहधी फागुन मङहनामा 
नेपाल्को नेत्रहधीन मङहला ङक्र्ेकट टोलधी 
पाङ्कस्तान्को इसलामावािमा िए्को पङहलो 
अन्तरराङट्रिय मङहला नेत्रहधीन ङक्र्ेकट प्ङ्तयोङग्ता 
ङज्तेर सवण्ष पि्क र ङशलड्का सिाथ फ्कने ्को 
छ । यो अियू्तपयूव्ष उपलङ्ि अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरूमा रहे्को प्िावशालधी क्म्ता्को एउटा 
उिाहरणमात्र हो ।

ययूएनडधीपधी पाङ्कस्तान

युनिसेफ पाकिस्ाि/२०१९/सैयिा बससर

युनिसेफ पाकिस्ाि/२०१९/सैयिा बससर
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३. सिंसिार्का ए्क अ्ब्ष अथवा १५ प्ङ्तश्त 
माङनसिमा कुनै न कुनैरूपमा अपाङग्ता रहे्को 
हुनछ । ङयनधीहरूमधये ८० प्ङ्तश्त नेपाल जस्ता 
ङव्कासिोनमुख िेशहरूमा ्बसन ेगछ्षन् । उनधीहरूले 
आफूमा रहे्को पयूरा क्म्ता्को प्योग गन्ष्का लाङग 
िेरै ्ठयूला अवरोिहरू्को सिामना गनु्षपछ्ष ।

४. अपाङग्ता िए्का ङ्कशोरधी ्तथा 
मङहलाले प्ायजसिो अपमान र ङहंसिासिङह्त्का 
्बहुसिामाङज्क अवरोिहरू्को सिामना  
गनु्षपछ्ष । संियुक्त राट्रि सिङ्घधीय जनसिङ्खया 
्कोर्को २०१८ ्को प्ङ्तवेिन्का अनसुिार अपाङग्ता 
िए्का मङहलाले आफनै उमेर्का अपाङग्ता निए्का 
मङहला्को िनिा १० गुणा जयािा लैङङग्क ङहंसिा्को 
सिामना गनु्षपछ्ष ।

५. यङि अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले 
आफूमा रहे्को क्म्ता्को अङि्क्तम उपयोग 
गनने वा्तावरण्को ङसिज्षना हुने हो िने 
उनधीहरूले िेश्को ङव्कासिमा सिमे्त योगिान 
गन्ष सिकछन् । नेपाल नेत्रहधीन मङहला ङक्र्ेकट 
टोलधी्को यो जधी्त यसि्को जवलन्त उिाहरण 
हो । "पाङ्कस्तान्का नेत्रहधीन मङहला्को 
ङक्र्ेकट टोलधीङवरूर््को प्ङ्तयोङग्ता आफैँ मा 
एउटा नयाँ ङ्कङसिम इङ्तहासि हो । हामधीले 
खेल्का सिाथै यात्रा्को पङन आननि ङलयौं 
। हामधीलाई आशा छ, पाङ्कस्तान्को टाेलधी 
पङन ्ाँडै नै नेपाल आउने छ र हामधीले 
खेल जारधी रा्खनेछौँ", िगव्तधी (२६), नेपालधी 
टोलधी्का ्कप्तान ।

युनिसेफ पाकिस्ाि/२०१९/सैयिा बससर

युनिसेफ िेपाल/२०१३/किरण पाणे् युनिसेफ िेपाल/२०१३/ िरेन्द्र शे्ष्ठ

फोटो क्ा
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६. नेपाल र पाङ्कस्तान्का नेत्रहधीन 
मङहला ङक्र्ेकट टोलधी्बधी्मा 
हालै सिमपन् टधी -20 अन्तरराङट्रिय 
श्ृंखला्बाट यो महशुसि गन्ष 
सिङ्कनछ ङ्क खेलकुि वास्तवमा 
एउटा यस्तो मञ् हो, जसि्बाट 
अपाङग्ता िए्का ङ्कशोरधी ्तथा 
मङहलाले आफनो क्म्ता्को पयूण्ष 
उपयोग गरेर आफूलाई थप 
सिशक्त  ्बनाउन सिकछन् । यसि्बाट 
उनधीहरू्को जधीवन ्त ्बङदलनछ नै, 
सिमाजमा रहे्को मङहलाप्ङ्त्को 
दृङट्ट्कोण पङन फेङरँिै जानछ ।

१०. अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का लाङग पङन सवासथ, ङशक्ा, सिामाङज्क सिुरक्ा्का सिाथै रोजगारधी 
जस्ता आिारियू्त सिेवा ्तथा अङि्कारहरूमा सिमान पँहु् ्को प्ाविान रह्ेको छ । अ्ब्को सिमय िन्ेको 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले आफनो िैङन्क जधीवनमा िोगनु पनने अवरोिहरूलाई सि्बै ङमलेर हटाउने 
हो । तयसि्कारण, सिमावेशधी सिमाज्को ङनमराणमा अग्रसिर होअाैँ ।

(यो फोिो कथा युननसेफ नेपाल र युननसेफ पाटकस्ानद्ारा संयुक्तरूपमा तयार गररएको हो ।  

यो सामग्ी युननसेफ नेपालको सहनमतमा नेपालीमा अनुवाद गरी प्रकारन गररएको हो ।)

युनिसेफ पाकिस्ाि/२०१९/सैयिा बससर

युनिसेफ पाकिस्ाि/२०१९/सैयिा बससर

फोटो क्ा
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गक्तक्वक्ि त्ा समाचार
अप्ङ्ग्त् भएक् वयक्तिहरूको 
म्नव अधिक्र अनगुमन  
प्रक्िक्षक प्रक्िक्षण

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपालले  माइराइट्को 
सिह्काय्षमा सिा्तवटै प्िेश्का  मानव अङि्कार 
अनुगमन ्काय्षिललाई  ्तधीन ङिने प्ङशक््क प्ङशक्ण 
(MTOT) सिञ्ालन गर् यो ।

मङङसिर ३ िेङख ५ ग्ेतसिमम सिञ्ालन गङरए्को र 
महासिङ्घ्का महासिङ्व राजु ्बसने्तले उद्घाटन 
गनु्ष िए्को ्काय्षक्रममा माइराइट्का राङट्रिय 
सिंयोज्क श्धी ङशव रायमाझधीले सिम्बोिन गनु्षियो । 
प्ङशक्ण्का क्रममा मानव अङि्कार अनुगमन, 
मानव अङि्कार ्ेक हो र यो ्कसिरधी आयो, मानव 
अङि्कारसिम्बनिधी ङव्ववयापधी ्घोरणापत्र- १९४८, 
मानव अङि्कारसिम्बनिधी अन्तरराङट्रिय ्कानुन र 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अङि्कारसिम्बनिधी 
महासिङनि, ययूएनसिधीअारपधीडधी्का ङसिफाङरसि,  मानव 
अङि्कार अनुगमन िने्को ्ेक हो, अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को मानव अङि्कार र यसि्का ङवङशट्ट्ता, 
नेपालमा मानव अङि्कारसिम्बनिधी ्काम गनने  सिंयनत्र, 

मानव अङि्कार उलङ्घन र उजुरधी प्ङक्रया्का 
्बारेमा जान्कारधी गराइयो ।

तयसिैगरधी, अपाङग्तासिम्बनिधी नधीङ्त, ्कानुन, ङनयम, 
ङनिनेङश्काहरूमा थप जान्कारधी (सिंङविानमा िए्का 
वयवसथा, अपाङग्ता अङि्कार ऐन, सिमावेशधी ङशक्ा 
नधीङ्त, पहुँ् सिम्बनिधी ङनिनेङश्का) अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को मानव अङि्कार अनुगमन ्े्क 
ङलट्ट, अनुगमन्का क्रममा आइपनने सिमसया, सियू्ना 
सिङ्कलन्का लाङग अपानउनु पनने होङसियारधी, प्माण 
सिं्कलन र सिुरक्ासिम्बनिमा छलफल, सिमयूह्काय्ष, 
सिामुलेशन ्तथा प्स्तुङ्त ्तथा अभयासि जस्ता ्काय्ष 
गङरए ।

'क्उण्ट मी' अधभय्नको
औपच्ररक सरुुव््त

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपाल्को आयोजनामा 
मङङसिर १५ ग्ेत “मलाई गणना गर, सिमावेश 
गर” अङियान औप्ाङर्करूपमा सुिरु िए्को छ । 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को २७औँ अन्तरराङट्रिय 
अपाङग ङिवसि्को पयूव्षसिनधयामा अङियान सिुरु 
गङरए्को हो ।

गतततवधि
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नेपाल सिर्कारले वगमी्करण गरे्को अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को ११ प््कारलाई प्ङ्तङनङितव 
गनने गरधी ्का्ठमाडौँ्को िद््कालधीमा रह्ेको ् ौ्तारामा 
नेपाल्को नकसिाङित्र ११ वटा मैन्बत्तधी ्बालेर 
अङियान्को औप्ाङर्क शुिारमि गङरए्को हो ।

महासिङ्घ्का अधयक् सिुिश्षन सुिवेिधी्को अधयक््तामा 
अपाङग्ता क्ेत्रमा ङक्रयाशधील ङवङिन् वग्ष्का 
अपाङग्ता िए्का युवाले मैन प्जवलन गरधी अङियान 
सिुरु गरे्का हुन् ।

'म्नव पष्टहले' क्यराक्रम

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को २७औँ अन्तरराङट्रिय 
ङिवसि्को सिनिि्ष पारेर मङङसिर १८ ्का ङिन राङट्रिय 
अपाङग महासिङ्घले ्का्ठमाडाैँ्को ्घणटा्घर 
अगाङड्को जेब्ा क्रङसिङगमा मानव पङहला (Human 

First) रिाङफ्क जागरण ्काय्षक्रम अायाेजना गर ्यो ।
नेपालमा हरे्क वर्ष और्त िुई हजार जना्को सिड्क 
िु्घ्षटनामा परेर मृतयु हुनेगरे्को छ िने हर्ेक वर्ष 
और्त झणडै सिा्त हजार जना सिड्क िु्घ्षटनामा 
परधी ्घाइ्ते हुनेगर्ेका छन् । सिड्क िु्घ्षटना्बाटै 
अङि्कांश वयङक्त अपाङग्ता्को अवसथामा ्बाँचन 
्बाधय छन् ।

सिड्क िु्घ्षटना्का ङवङिन् ्कारण हुनसिकछन ्तर 
सिवारधी ्लाउँिा ्बाटो ्काटिै गरे्को मानछलेाई 
मात्रै धयान ङिनसि्ेकमा पङन िु्घ्षटनामा पन्ष्बाट िेरै 
माङनसिलाई जोगाउन सिङ्कनछ ।

सिवारधी िु्घ्षटनामा परेर आफूले सिानै उमेरमा 
अपाङग्ता िए्काे  वयङक्त हुनुपरे्कोले आफूजस्तै 
अवसथा अरूले वयहोन्ष नपरोसि् िनेर आफू यसि 
अङियानमा लागे्को अङियान्कधी मु्खय अङियन्ता 
ङनम्षला िणडारधीले ्ब्ताउनुियो ।

स्म्क्िक सञ््ल अधभय्न

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपालले अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरूलाई गङरने ्बङहट््करण, ङविेि र 
उपेक्ाङवरूर् संिसिारिङर आवाज उ्ठाउन र सिमाजमा 
अपाङग्ता िए्का वयङक्त्का मागहरू्का पक्मा 
जनम्त ्तयार गन्ष १५ ङिने #CountMeIncludeMe 

सिामाङज्क सिञजाल अङियान सिञ्ालन गर् यो ।

२७औँ अपाङग्ता ङिवसि्को अवसिर पारेर सिञ्ालन 
गङरए्काे  अङियान्को मुल उदिे्य अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू पङन अनय वयङक्तसिरह सिमान 
अङि्कार िए्का वयङक्तहरू हुन् र उनधीहरूलाई 
जधीवन्का हरे्क पक्मा सिमान हङैसिय्त्का सिाथ 
गणना गङरनुपछ्ष िन्े हो ।

यसि अङियानमा जोसुि्ैकले पङन आफनो सिामाङज्क 
सिञजाल (फेसि्ुब्क, ङटवटर, इनसटाग्राम आङि) 
मा अपाङग्तासिम्बनिधी ङविेि्का वा सिफल्ता्का 
्कथालाई पोसट गन्ष सिकने वयवसथा ङथयो ।

पहँचुयतुि्त् अव्ररा प्रि्न

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को २७औँ अन्तरराङट्रिय 
ङिवसि्को अवसिर पारेर राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ 
नेपालले पहुँ्युक्त्ता अवाड्ष प्िान गरे्को छ ।
अन्तरराङट्रिय ङिवसि मुल सिमारोहमा मङहला, 
्बाल्बाङल्का ्तथा जयेट््ठ नागङर्कमनत्रधी थममाया 
थापाले नुवा्कोट ङजलला्को ्बेल्कोटगढधी 
नगरपाङल्कामा सिञ्ालनमा रह्ेकाे  सिामुिाङय्क 
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जनजागरण पुस्त्कालयलाई अवाड्ष प्िान गनु्षियो ।

जनजागरण पुस्त्कालयले सि्बै सिंर्नालाई सि्बै 
ङ्कङसिम्का अपाङग्ता िए्का वयङक्तले सिमे्त 
सिहजरूपमा प्योग गन्ष सिकने ्बनाएर सिामाङज्क 
उत्तरिाङयतव ङनवराह गरे्कोमा अवाड्ष प्िान गङरए्को 
हो ।

सम्वेिी क्िक्ष्सम्बनिी क्यराि्ल्

ङशक्ा, ङवज्ान ्तथा प्ङवङिमनत्रधी ङगङरराजमङण 
पोखरेलले उद्घाटन गनु्षिए्को सिमावेशधी 
ङशक्ासिम्बनिधी िुई ङिने ्काय्षशाला गोट््ठधी 
प्ङ्त्बर््तापत्र जारधी गिदै सिमपन् िए्काे  छ ।

मङङसिर २० र २१ ग्ते ्का्ठमाडौंमा अायाेङज्त 
गाेट््ठधी्को उद्घाटन गिदै मनत्रधी पोखरेलले 
ङवग्तिेङख अपाङग्ता िए्का वयङक्त्को ङशक्ामा 
पहुँ् अङिवङृर््का लाङग िए-गरे्का कुराहरू्को 
पुनरावलो्कन गिदै अ्ब थप गनु्ष पनने ङवरयवस्तु्बारे 
सिुझाव ङिन सिहिागधीहरूसँिग अनुरोि गनु्ष ियो ।
उहाँले अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई अनय 
वयङक्तहरूसिरह एउटै पा्ठयक्रम र पर्ङ्तमाफ्ष ्त 
ङशक्ा प्िान गन्ष प्यासि गनने ्तर तयसिले सिमेटन 
नसि्ेक्का सिमयूहलाई ङवशरे वयवसथा गरेर िए पङन 
सि्बैलाई ङशक्ा्को पहुँ्मा लयाउने हाल सिर्कार्को 

नधीङ्त रहे्को जान्कारधी ङिनुियो ।

्काय्षक्रम्को उद्घाटन सिमारोह्का अधयक्सिमे्त 
रहनुिए्का राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपाल्का 
अधयक् सिुिश्षन सुिवेिधीले आफूहरूले नेपाल 
सिर्कारलाई नै सि्घाइ रहे्को ्ब्ताउनुियो  । 

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को २७औँ अन्तरराङट्रिय 
ङिवसि्का सिनिि्षमा ङशक्ा, ङवज्ान ्तथा प्ङवङि 
मनत्रालयले ङशक्ा ्तथा मानव स्ो्त ङव्कासि 
्ेकनद्सिँग्को सिमनवय एवं राङट्रिय अपाङग 
महासिङ्घ नेपाल, सिधी्बधीएम, ह्ुमाङनङट इनकलुजन 
र आरसिधीआरडधी िक्तपुरसिँग्को सिाझिेारधीमा यो 
्काय्षक्रम आयोजना गरे्को हो  ।

उद्घाटन सित्रमा अनुसिनिान्क्तरा सिपना ्बसने्त 
ङवट्ट, सिांसििहरू प््काश पन्त र जधीवन ्ुबढालगाय्तले 
गोट््ठधी्को सिफल्ता्का लाङग शुि्कामना वयक्त 
गनु्षियो ।

अप्ङ्ग्त्सम्बनिी ्तथय्ङ्क प्रण्लीको 
थ्लनी

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूसँिग सिम्बङनि्त सि्बै 
प््कार्का ्तथयाङ्क ्तथा जान्कारधी ए्ैक ्ठाउँमा 
पहुँ्युक्त ढङग्बाट उपल्ि्त गराउने उदिे्यले 
अपाङग्तासिम्बनिधी खुला ्तथयाङ्क प्णालधी (पोट्षल) 
सिुरु गङरए्को छ ।
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राङट्रिय अपाङग्ता महासिङ्घ नेपालले मङङसिर 
२५ ग्ते ्का्ठमाडाैँमा आयोजना गर्ेको ्काय्षक्रममा 
नेपाल अपाङग्ता पोट्षल ्को ङवमो्न गङरए्को हो ।

तयसि अवसिरमा महासिङ्घ्का अधयक् सुििश्षन 
सिुवेिधीले अ्ब्का ङिनमा ङहमालिेङख ्तराईसिमम्का 
सि्बै अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अवसथा र 
राजय्का सिेवा-सिुङविाहरूमा पहुँ् ्को सिुङनङ्््त्ता्का 
लाङग वास्तङव्क ्तथयाङ्क्को आव्य्क्ता रहे्को 
्ब्ताउनु ियो ।

्काय्षक्रममा ्तथयाङ्क ङविाग्का उपमहाङनिनेश्क 
नवधीललाल श्ेट््ठले यसि प््कार्को पोट्षलले 
अपाङग्तासिम्बनिधी सि्ैब जान्कारधी ए्ैक सथानमा 
उपल्ि हुने सिाझा टो्करधी्को रुपमा ्काय्ष गननेमा 
ङव्वस्त िई २०७८ सिाल्को जनगणनामा अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को ्तथयाङ्कमा पहुँ् ्बढाउन 
यसि पोट्षलले धयाना्कर्षण गरे्को ्ब्ताउनुियो ।

एङसिया फाउनडेसिन्को ङव्कासि्का लाङग 
्तथयाङ्क पङरयोजना्को सिह्काय्षमा यो पाेट्षल 
ङनमराण िए्को हो । यसि्को प्योग्का लाङग  
www.nepaldisabilityportal.org मा जान सिङ्कनछ ।

पहुँचयतुि्त् परीक्षण प्रध्तवेिन 
स्वरािधनक

पहुँ्युक्त्ता परधीक्ण गिरा ्का्ठमाडाैँ उपतय्काङित्र्का 
१५० वटा ङवङिन् सिाव्षजङन्क सिंर्ना अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्का लाङग पयूण्षरूपमा पहुँ्युक्त 
निए्को पाइए्का छन् । ्तधीमधये १८ वटामात्र 
्ेकहधीमात्रामा पहुँ्युक्त पाइए ।

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपालले ्का्ठमाडाैँ 
महानगरपाङल्कासिँग्को सिह्काय्ष एवं सिधी्बधीएम नाम्क 
अन्तरराङट्रिय गैरसिर्कारधी संिसथासँिग्को सिाझेिारधीमा 

गङरए्को पहुँ्युक्त्ता परधीक्णपङछ मङङसिर २६ ग्ते 
्का्ठमाडाैँमा सिाव्षजङन्क प्ङ्तविेनमा यस्ताे अवसथा 
पाइए्काे  हो ।

्का्ठमाडाैँ महानगरपाङल्का प्मुख (मेयर) ङवद्ासिुनिर 
शाकय्को प्मुख आङथतयमा सिमपन् तयसि ्काय्षक्रममा 
महासिङ्घद्ारा पहुँ्युक्त्ता प्वर््षन्का लाङग ्तयार 
पाङरए्का अनय प््काशनसिमे्त सिाव्षजङन्क गङरए ।

तयसि अवसिरमा मेयर शाकयले पहुँ्युक्त्ता 
प्ङ्तविेनले ङिए्का सुिझाव ्कायरानवयन्का लाङग 
सि्बैले सिाथ ङिनु पनने ्ब्ताउँिै अपाङग्ता्का क्ेत्रमा 
गनु्ष पनने थप ्काम्को सिमधीक्ा गरेर सि्ैबखाले संिसथा 
र वयङक्तहरू्को प्ङ्तङनङितव गिदै ए्कमुट््ठरूपमा 
प्स्ताव गन्ष महासिङ्घलाई अनुरोि गनु्षियो  ।

्काय्षक्रममा महासिङ्घ्का अधयक् सिुिश्षन सुिवेिधी, 
सिधी्बधीएम्का शौर्ब शमरालगाय्त्का वक्ताले 
पहुँ्युक्त्तासिम्बनिधी ङनिनेङश्का जारधी िए्को ५ वर्ष 
ङ्बङ्तसिकिासिमे्त ्कायरानवयन्को अवसथा नाजु्क 
हुनु ङवडम्बना िए्को िनि ै पहुँ् युक्त्ता परधीक्ण 
प्ङ्तविेन्का ङसिफाङरश ्कायरानवयन्का लाङग सि्ैबले 
ङमलेर ्काम गनु्ष पनने अवसथा आए्को ्ब्ताउनुियो ।
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मधुनश्वर सममृध्त दिवस मन्इयो

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घले पुसि १ ग्ते 
महासिङ्घ्का पयूव्ष अधयक् मुङन्वर पाणडे्को समृङ्त 
ङिवसि मनाए्को छ । राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ्को 
ङव.संि. २०५६ ्को महाङिवेशन्बाट पङहलो पट्क 
अधयक्मा ङनवराङ््त सवगमीय पाणडे २०५९ मा िए्को 
अ्कयो महाङिवेशन्बाट िोस्ो ्काय्ष्काल्का लाङग 
पङन ङनवराङ््त हुनुिए्को ङथयो ।

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का ह्कङह्त र 
अङि्कार्का लाङग सथाङप्त महासिङ्घलाई उच् 
सथानमा लयाउने श्ेय मुङन्वर पाणडेलाई जाने 
जान्कारहरू ्ब्ताउँछन् ।

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ्का सिङ्घधीय अधयक् 
सिुिश्षन सिुवेिधीले मङुन्वर पाणडे राङट्रिय अपाङग 
महासिङ्घ्का पयूव्ष अधयक्मात्र निएर अपाङग्ता 
आनिोलनलाई नयाँ उ्ाइमा पुर ्याउन अथ्क 
र अङवरल लाङगरहे्का ्कम्षशधील योर्ा िए्को 
्ब्ताउनुियो ।

महासिङ्घ्का सिङ्घधीय उपाधयक् टधी्का िाहालले 
पङन मुङन्वर पाणडे अपाङग्ता्को सिवाललाई 
मानव अङि्कार्को सिवाल ्बनाउन र अङि्कारमुखधी 
अविारणालाई सथाङप्त गन्ष सिफल अङि्कार्कममी 
िए्को र आफूहरू पङन उहाँ्ैक ्ेला्ेलधी िए्को 
्ब्ताउनुियो ।

सीप स्झेि्री क्यराि्ल्

महासिङ्घले अपाङग्ता िए्का र निए्का युवा्बधी् 
ए्क-अ्करासिँग रहे्का सिधीप, ज्ान ्तथा रोजगारधी्का 
अवसिरहरू सिाझेिारधी गनने उदिे्यसिङह्त सिधीप 
सिाझेिारधी ्काय्षशाला आयोजना गरे्को छ ।

डधीअारपधीअाई पङरयोजना्को सिहयाेगमा पसुि २ ग्ते 
अायाेङज्त ्काय्षशालामा सिहिागधी ६० जना युवा 
सिहिागधीले रोजगारधी्का के्त्रमा आफना सिङ्घर्ष ्तथा 
सिफल्ता्का ्कथा सुिनाए िने यसि्बाट रोजगारधी 
प्वर््षन्का क्ेत्रमा नयाँ पहल्किमधी सुिरूिए्को छ ।  

सिमावेशधी ्काय्षसथल ङनमराणमा अपाङग्ता िए्का 
र निए्का वयङक्तहरू्बधी् सिञजाल ्बनाउनु जयािै 
अाव्य्क हुने र यस्ता ्काय्षक्रम्बाट ङव्कासि िए्को 
ङ्नजानले कुनै पङन वयङक्त्को अपाङग्तामा 
निई उसिमा िए्को ज्ान र सिधीपमा ्ेकङनद््त हुन  
मदि्त गछ्ष ।

्काय्षक्रममा मु्खय सिहज्क्तरा मानव सिंसिािन 
ङवरय्का ङवज् ङवशाल िाहाल रहनिुए्को ङथयो 
िने महासिङ्घ्का रोजगारधीसिम्बनिधी पङरयोजना्का 
सिंयोज्क सिागर प्सिाईँ र रोजगार सिमनवय 
सिंयोज्क ङ्करणराज पौडेलले पङन आफनो अनिुव 
प्स्तु्त गनु्षियो ।
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अप्ङ्ग्त् भएक् वयक्तिहरूको 
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनभुव आिन-प्रि्न

कुट््ठप्िाङव्त ्तथा सि्ैब प््कार्का अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्का सिमसया ्तथा ्ुनौ्तधी्का सिाथै 
असिल अभयासि्का प्यासिहरू राङट्रिय ्तथा िङक्ण 
एङसियालधीस्तरमा ए्क अ्करासंिग आिान प्िान गनने 
ए्क सिाझा थलो ्बनाउने उदिे्यले ्का्ठमाडौंमा 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अन्तराङट्रिय 
स्तर्को अनिुव आिन प्िान ्काय्षक्रम अायोजना 
गङरयो ।

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अन्तरराङट्रिय सिंसथा 
(DPI) ्को आयोजना ्तथा ङनपोन फाउनडेसिन र 
राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपालसिँग्को सिमनवयमा 
पुसि ४ िेङख ६ ग्तेसिमम ्ले्को ्काय्षक्रममा 
्बङगलािेश ्तथा िार्त्का्का नेपाल्का अपाङग्ता 
क्ेत्रमा कृयाशधील वयङक्त एवं संिसथा्का प्ङ्तङनङि 
गरधी ्कङर्ब ३०० जना्को सिहिाङग्ता रह्ो ।
कुट््ठ प्िाङव्त अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को 
सिवाल्को सिाझा माधयम्को रुपमा ङलइए्को यसि 

्काय्षक्रमलाई अपाङग्ता क्ेत्रमा िए्को उिाहरणधीय 
्काय्ष्को ङलन सिङ्कनछ । 

नेपालमा कुट््ठ प्िाङव्त वयङक्तहरू्को अवसथा ्तथा 
अनय अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को सवासथय, 
रोजगारधी ्तथा अनय अवसथा, नेपाल्का ्कानुनधी 
वयवसथा्का ्बारेमा नेपाल्का ्तफ्ष ्बाट राङट्रिय 
अपाङग महासिङ्घ्का प्शासि्कधीय वयवसथाप्क 
मङनर प्सिाईं, कुट््ठरोग ङनयनत्रण महाशाखा्का 
शाखा प्मुख डा. रवधीनद् ्बास्कोटा, सिांसिि प््काश 
पनथ, ङव्व सवासथय सिङ्घ अन्तग्ष्त्को मानङसि्क 
सवासथय्का सिमप्क्ष  वयङक्त डा. ्ेकिार मराहाथा) 
्तथा इनेवलमेनट नेपाल्का वयवसथाप्क सिङवत्रधी 
िाहालले प्स्तुङ्त गनु्षियो ।

्बङगलािेश्बाट प्ङ्तङनङितव गनु्षिए्कधी सिलमा 
मह्बुवले ्बङगलािेशमा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को अवसथा र सिर्कारले गर्ेका 
वयवसथा्का ्बारेमा जान्कारधी गराउनु ियो । 

डधीपधीआई (DPI) िार्त्का ङनिनेश्क अरमान अलधीले 
आफना अनुिव सिुनाउँिै अपाङग्ता्का क्ेत्रमा 

गतततवधि



25

रूपान्तरण

सि्बै अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को ए्कधीकृ्त 
अङि्कार्को मम्ष ्बुझनपुनने ्ब्ताउनिुयो । उहाँले 
कुट््ठ प्िाङव्त ्तथा अनय अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को अझै पङन ङशक्ा, रोजगारधी, सवासथय 
्तथा अनय आिारियू्त के्त्रहरूमा पहुँ््को ्कमधी 
िए्को ्ब्ताउनिुयो । 

नेिरलयाणड लेप्ोसिधी ङरङलफ नेपाल्का ्तफ्ष ्बाट 
उपासिना रेगमधीले कुट््ठ प्िाङव्त अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्का लाङग िए्का ङवङिन् ्काय्षक्रम्बाट 
िए्को ङसि्काइ्का ्बारेमा ्ब्ताउनिुयो ।

्काय्षक्रम्को िोस्ो ङिन अवलाे्कन्का लाङग सि्बै 
सिहिागधी लङल्तपुरमा रहे्को आननिवन असप्ताल 
पुगिा िार्त र ्बङगलािेश्बाट आउनिुए्का 
कुट््ठ प्िाङव्त वयङक्तहरूले पङन आफना अनुिव 
असप्तालमा रहे्का वयङक्तहरू्बधी् आिन-प्िान 
गनु्षियो ।

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को अन्तराङट्रिय 
सिंसथा (DPI) ्को ्कोराधयक् एवम् राङट्रिय अपाङग 
महासिङ्घ्का अधयक् श्धी सिुि्षशन सिुवेिधीले संियोजन 
्तथा सिहजधी्करण गनु्षिए्को ्काय्षक्रम्को अङन्तम 
ङिन सिहिागधीहरूले ्काय्षक्रम्बाट िए्का ङसि्काइ 
एवं उपलङ्ि्का ्बारेमा जान्कारधी गराउनु ियो ।

प्रिेिस्तरीय रोिग्र प्रवर्रान भेल्

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को रोजगारधी प्वर््षन्का 
लाङग सथानधीय सिरो्कारवाला्बधी् संिवाि सुिरु होसि् 
िन्े उदिे्यसिङह्त राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ 
नेपालले प्िेश १ र गणड्कधी प्िेशमामा प्िेशस्तरधीय 
रोजगार प्वर््षन िेला आयोजना गर् यो ।

गणड्कधी प्िेश्को पोखरामा पुसि ५ ग्ते र प्िेश १ 
्को ङवराटनगरमा पुसि ८ ग्ेत िए्का िेलामा सथानधीय 
रोजगारिा्ता, अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू, सिधीप 
प्िाय्क संिसथा्का प्ङ्तङनङि, होटल ्तथा पय्षटन 
वयवसिायधी, सिर्कारधी अङि्कारधी, पत्र्कार ्तथा 
जनप्ङ्तङनङि्को सिहिाङग्ता रह्ो ।
िेलामा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले आफूमा 
िए्को योगय्ता, सिधीप ्तथा अनुिव अनय सिहिागधीलाई 
सिुनाए िने रोजगारिा्ता ्तथा सिधीप प्िाय्कहरूले 
आफनो सिंसथामाफ्ष ्त प्िान हुँिै आए्का सिेवा र 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का लाङग उपल्ि 
अवसिर्का ्बारेमा जान्कारधी ङििैँ अपाङग्ता िए्का 
्ेकहधी वयङक्तलाई रोजगारधी्का अवसिर प्िान गनने 
प्ङ्त्बर््ता पङन जनाए ।

िुवै ्ठाउँ्का िेलामा जनप्ङ्तङनङिहरू उपङसथ्त िएर 
आफनो उपमहानगरपाङल्का्को ्बजेटमा अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्का ्ेकहधी ्काय्षक्रम छुटयाए्को 
र आगमधी ङिनमा रोजगारधी प्वर््षनसिङह्त्का थप 
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्काय्षक्रम लयाउँिै जाने जान्कारधी ङिए ।
िुवै सथानमा आयोङज्त डधीअारपधीआईसँिग्को 
सिह्काय्षमा सिञ्ालन िए्का हुन ।

धनि्म्ती सेव्म् 
को्ट् क्टौ्तीको ष्टवरोि

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपालले सिङ्घधीय 
ङनजाम्तधी सिेवा ऐनमा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को आरक्ण प्ङ्तश्त्बाट र सिेवा प्वेश 
उमेर्को हि ्घटाएर सिंसिि् मा लयाइए्काे  ङविेय्क्को 
ङवराेि गरे्को छ ।

ङनजाम्तधी सिेवा ऐनमा अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को आरक्ण ५ प्ङ्तश्त र सिेवा प्वेश्काे  
उमेरहि ४० वर्ष रहे्कोमा प्स्ताङव्त ङविेय्कमा ्तधी 
िुवैलाई ्घटाएर आरक्ण ३ प्ङ्तश्त र उमेरहि ३५ 
वर्ष ्बनाइए्को छ ।

महासिङ्घले एेनमा रहे्का हाल्का वयवसथा 
यथाव्त रा्खन अाफना सििसय संिसथा्का सिाथै 
राजनधीङ्त्क िल्का अपाङग्ता्को सिवाल हनेने िा्ृत 
सिङग्ठनसिँग्को सिह्काय्षमा मा्घ २९ ग्ेतिेङख 
ङनरन्तर जनव्काल्त र सिम्बङनि्त ङन्काय र 

सिरो्कारवालामाङथ शाङन्तपयूण्ष िवाव  ङिने ्काम 
गङररहे्को छ ।   

यसिक्रममा महासिङ्घ्को ने्ृततवमा फागुन २ ग्ते 
प्ङ्तङनङिसििा्का सििसयहरूलाई िेटेर अवसथा्का 
्बारेमा जान्कारधी गराउँिै महासिङ्घ्का मागमा 
गमिधीररूपले सिो्ेरमात्र ङनण्षय गन्ष अनुरोि गङरयो ।

फागुन ३ ग्ेत मङहला, ्बाल्बाङल्का ्तथा जयेट््ठ 
नागङर्कमनत्रधी, ्कानयून नयाय ्तथा सिंसििधीय 
वयवसथामनत्रधी, न्ेकपा संिसििधीय िल्का उपन्ेता 
सिुवासि्नद् नेमवाङ, सि्े्त्क शान्ता ्ौिरधी र 
प्ङ्तङनङिसििा्का सििसयहरूलाई िेटेर तयसि 
ङवरयमा धयाना्कर्षण गराइयो । 

यसैिगरधी, फागुन ४ ग्ेत ने्कपा्का अधयक् पुट्प्कमल 
िहाल र ्काय्ष वयवसथा ्तथा सुिशासिन सिङमङ्त्का 
सििसयहरूलाई िेटेर ङलङख्त मागसिङह्त 
धयाना्कर्षण गराइयो । सिाथै, प्ङ्तङनङिसििा्का 
सि्बै २७५ सििसयलाई मो्बाइल सिनिेश पङन  
प्ठाइए्को छ ।

फागुन ५ ग्ेत ्काय्ष वयवसथा सिङमङ्त्का सििापङ्त 
र प्ङ्तङनङिसििा्का अनय सििसय्का सिाथै नेपालधी 
्काँग्रेसि्का सि्े्त्कलाई िेटेर धयान्कर्षणपत्र 
्बुझाइयो ।
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अप्ङ्ग्त् सम्वेिी ष्टवक्स ्त्धलम

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपालले प्िेश र 
सिङ्घधीयस्तरमा अपाङग्ता्का क्ेत्रमा कृयाशधील 
जनशङक्तलाई सिमावेशधी अपाङग्ता ङव्कासिसिम्बनिधी 
्ताङलम ङिई अपाङग्ता्को ङवरयमा उनधीहरूलाई 
सिशक्त गन्ष अपाङग्ता सिमावेशधी ङव्कासि ्ताङलम 
अायोजना गर्ेको छ ।

एटलासि एलाइनसि सिँग्को सिाझेिारधीमा अायाङेज्त 
्ताङलममा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्का सिंसथा्का 
कृयाशधील ने्ता ्तथा नवनेङजयन सिाझेिारधी सििसय 
सिंसथा्का प्ङ्तङनङि्काे  सिहिाङग्ता रह्ो ।

्ताङलममा सिङ्घधीयस्तर्बाट महासिङ्घ्का उपाधयक् 
टधी्का िाहाल, नेपाल नेत्रहधीन सिङ्घ्का ्काय्ष्कारधी 
ङनिनेश्क नर्बहािुर ङलम्ब ु्तथा ्बौङर््क अपाङग्ता 
अङििाव्क महासिङ्घ्का टधी्काराम सिाप्कोटाले  
प्िेशस्तर्बाट सथानधीय सिहज्क्तराले सिहजधी्करण 
गनु्षियो ।

प्िेश १ ्को ङवराटनगरमा ५ ङडसेिम्बर, प्िेश २ ्को 
जन्कपुरमा ७ ङडसिेम्बर, प्िेश ३ ्को िक्तपुरमा २९ 
नोिेम्बर, गणड्कधी प्िेश्को पाेखरामा १ ङडसिेम्बर, 
प्िेश ५ ्को ्ुबटवलमा २५ ङडसेिम्बर, ्कणरालधी 

प्िेश्को सिुखने्तमा २५ ङडसेिम्बर, सिुियूरपङ््म्काे  
िनगढधीमा २७ ङडसिेम्बर र ्का्ठमाडौँमा नवनेङजयन 
सिाझेिारधी सििसय सिंसथाहरूलाई ्ताङलम प्िान 
गङरयो । ्ताङलमहरूमा १४७ पुरुर र ११० मङहला्को 
सिहिाङग्ता रह्ो ।

अधभमखुीकरण ्त्धलम

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपाल्को सिङ्घधीय ्बोड्ष 
्तथा प्िेश्का म्ुखय पिाङि्कारधीहरूलाई लक्य गरधी 
सिङ्घधीय प्णालधी, राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ्को 
नयाँ संिर्ना ्तथा ङवद्मान अपाङग्तासिम्बनिधी 
्कानुनधी प्ाविान ्तथा नधीङ्तग्त वयवसथासिम्बनिमा 
ए्क ङिने अङिमुखधी्करण ्ताङलम आयोजना गङरयो ।
महासिङ्घमा सिञ्ाङल्त एफएफओ न्बने पङरयोजना 
अन्तग्ष्त आयोजना गङरए्को ्काय्षक्रममा 
महासिङ्घ्का सिङ्घधीय ्बोड्ष्का सि्ैब सििसय ्तथा 
पिाङि्कारधी, प्िेश्का मु्खय पिाङि्कारधी ्तथा 
्कम्ष्ारधी्को उपङसथङ्त रह्ो ।

्का्ठमाडाैमा मङङसिर २ ग्ते आयोजना गङरए्को 
्काय्षक्रममा सिङ्घधीय माङमला ्तथा सिामानय प्शासिन 
मनत्रालय्का ्तफ्ष ्बाट सिङ्घधीय प्णालधी्का ्बारेमा 
प्स्तुङ्त गङरयो । 
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अन्तरङक्रयातम्करूपमा गङरए्को ्काय्षक्रममा 
सिहिागधी्का सिङ्घधीय प्णालधीसिम्बनिधी ङजज्ासिा्को 
मनत्रालय्का प्ङ्तङनङिले जवाफ ङिनुियो ।

सीअ्रपीरी सधमध्तको 
मन्तवय ्तथ् धसफ्ररि ष्टव्तरण

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपालले ययूएनसिधीआरपधीडधी 
सिङमङ्त्को सिमापन मन्तवय र यसिले प्िान गरे्का 
ङसिफाङरसिसिम्बनिमा अन्तरङक्रया ्तथा अनिुव 
आिान-प्िान ्काय्षक्रम गङरयो ।

सिर्कारधी ्तथा गैरसिर्कारधी ङन्काय्का 
सिरो्कारवाला्बधी् सिंयुक्त राट्रिसिङ्घ "अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को अङि्कारसिम्बनिधी महासिङनि" 
्को ङसिफाङरसि ्कायरानवयन्बारे अन्तरङक्रया गनु्ष 
्काय्षक्रम्को मयूल उदिे्य हो ।
डधीपधीओडधी्को सिहयोग ्तथा ्कोङशश नेपाल्को 
सिह्काय्षमा मङङसिर १२ ग्ेत ्का्ठमाडौंमा अायाङेज्त 
्काय्षक्रममा सिधीआरपधीडधी्को आवङि्क प्ङ्तवेिन 
प्स्तु्त गङरयो ।

्काय्षक्रममा सि्बै प््कार्का अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को सवासथय, ङशक्ा, रोजगारधी, सिामाङज्क 
सिुरक्ा ्तथा ्ौ्तफमी ङव्कासिमा िेखापरे्का ्ुनौ्तधी 
र सिमािान्का उपायहरूमा ययूएनसिधीआरपधीडधी्को 
ियूङम्का इङङ्क्त गरधी सिुझाव पङन सिङ्कलन 
गङरयो ।

महासिङ्घ्का अधयक् सिुिश्षन सिुविेधीले 
्काय्षक्रम सिमापन गिदै अ्ब्का सिर्कार्का 
नधीङ्त, ङनयम, ्काय्षक्रम ्तथा ्बजेटमा सिमावेशधी 
ङव्कासिलाई आतमसिा्त गिदै अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्का ह्कङह्त सिंरक्ण र प्वर््षन गनु्ष 
पनने ्ब्ताउनुियो ।

यसिैगरधी, सिा्त वटै प्िेशमा पङन ्काय्षक्रम 
आयोजना गरधी सिधीआरपधीडधी सिङमङ्त्को सिमापन 
मन्तवय ्तथा ङसिफाङरश सिरो्कारवाला्बधी् 
ङव्तरण गङरयो ।

मह्सङ्घको मह्धिवेिन चै्तम्

राङट्रिय अपाङग महासिङ्घ नेपाल्को १९औं 
सिािारणसििा ्तथा आ्ठौँ महाङिवेशन यहधी ्ै्त २५ 
र २६ ग्ेत प्िेश १ ्को ङवराटनगरमा आयोजना 
हुनेिए्को छ । पुसि १ ग्ते प्िेश ३ ्को हेटौंडामा 
्बसिे्को महासिङ्घ्को ्ेकनद्धीय ्काय्षसिङमङ्त ्ैब्ठ्कले 
यस्तो ङनण्षय गरे्को हो ।

महासिङ्घ्को आगामधी अङिवेशनमा ३२० वटा सििसय 
सिंसथा्बाट ६५० प्ङ्तङनङि्को सिहिाङग्ता रहने छ 
। यहधी महाङिवेशन्बाट आगामधी ३ वर्ष्का लाङग 
महासिङ्घ्का अधयक्सिङह्त्का सिमपयूण्ष सिङ्घधीय 
्काय्षसिङमङ्त ्यनसिमे्त हुनेछ ।

गतततवधि
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ने
पाल सिर्कार्को अपाङग्तासिम्बनिधी नधीङ्त ्तथा 
्काय्षयोजना, २०६३ मा “अपाङग्ता िन्ाले 
शारधीङर्क अङगहरू र शारधीङर्क प्णालधीमा 

ङवद्मान सिमसया अथवा ्कङ्ठनाइ्को ्कारण 
िौङ्त्क, सिामाङज्क, सिांसकृङ्त्क वा्तावरण्बाट 
सिृजना िए्को सिञ्ारसिमे्त्को अवरोिले िैङन्क 
ङक्रया्कलाप सिामानयरूपमा सिञ्ालन गन्ष एवं 
सिामाङज्क जधीवनमा पयूण्ष सिहिागधी हुन र सिममानपयूण्ष 
जधीवनयापन गन्ष ्कङ्ठन हुने अवसथा हो” िनधी 
पङरिाङर्त गङरए्को छ । 

ङव्व सवासथय सिङग्ठन्को “अपाङग्तासिम्बनिधी 
प्ङ्तवेिन, २०११” मा प््काङश्त ङववरण अनुसिार 
ङव्व जनसिङ्खया्को १५ प्ङ्तश्त अथरा््त १ 
अ्ब्षिनिा ्बढधी माङनसिमा कुनै न कुनै प््कार्को 

अपाङग्ता रहे्को छ । तयसिमा पङन अङि्कांश 
यस्ता अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू हाम्ो जस्तो 
ङव्कासिोनमुख मुलु्कमै ्बसिो्बासि गि्षछन् । 

नेपाल्को पङछललो जनगणना, २०६८ अनसुिार 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को सिङ्खया कुल 
जनसिङ्खया्को १ िशमलव ९४ प्ङ्तश्त रहे्को 
छ । तयसि ्तथयाङ्कलाई आिार मानिा नेपालमा 
अङहले ५ लाखिनिा ्बढधी वयङक्त कुनै न कुनैरूपमा 
अपाङग्ता्को जधीवन ङ्ब्ताइरहे्का छन् । खासिगरधी 
हाम्ो जस्तो सिमाजमा गङर्बधी, अङशक्ा, सवासथय 
सिुङविा्को ्कमधी आङि जस्ता ्कारणले गिरा 
अपाङग्ता्को सिमसया ्बढि ै गइरहे्को िेङखनछ । 
तयसिमा पङन दृङट्टङवहधीन अपाङग्ता िए्काहरू्को 
अवसथा ्त अझ ्बढधी ियनधीय रह्ेको हामधी पाउँछौं । 

n राजेशमान ्ेक.सिधी.

अपाङ्गता
सरोकलार र सहभलागितला
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ङन््य पङन अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू 
सिामाङज्क, आङथ्ष्क, सिांसकृङ्त्क, िौगोङल्क ्तथा 
राजनधीङ्त्क दृङट्ट्कोण्बाट सिमे्त अङ्त उतपधीङड्त र 
्बङहस्करणमा पाङरए्को वग्ष हो िन्ु  अङ्तशयोङक्त 
हुनेछैन । वास्तवमा कुनै पङन प््कार्को ङविेि र 
्बङहस्करणङवना अरूसिरह सिमानरूपमा आतमसिममान 
र सवाङिमानपयूव्ष्क ्बाँचन पाउनु अपाङग्ता िए्का 
वयङक्तहरू्को पङन मौङल्क अङि्कार हो । अपाङग्ता 
्ाहे जुनसिु्ैक प्कृङ्त्को होसि्, उसिले ङनवरािरूपमा 
सिंङविानले प्िान गरे्का मौङल्क ह्क उपिोग 
गन्ष पाउनु पछ्ष । उनधीहरूलाई पङन सिमाज्का 
अनय सिाङग वयङक्तसिरह राजनधीङ्त्क–सिामाङज्क 
सिहिाङग्ता्को पयूण्ष अङि्कार रहनछ । मुलु्क्को 
आङथ्ष्क सिंवृङर्मा संिलगन रहने अङि्कार हुनछ ।

हामधी नङ्बसिसौं- नेपालधी अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले 
पङन आफनो अिमय सिाहसि प्िश्षन गरधी ऐङ्तहाङसि्क 
जन-आनिोलन सिफल ्बनाउन उतप्ेरणािायधी ियूङम्का 
ङनवराह गरे्का छन् । सिमावेशधी लो्क्तनत्र सथापना्का 
लाङग होसि् वा गण्तनत्र्को संिसथाग्त ङव्कासि्का 
लाङग, राजय्का हरे्क शाङन्तपयूण्ष आनिोलनमा 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले पङन महतवपयूण्ष 
योगिान पुर ्याउिँै आइरहे्को कुरा हामधीले िुलनु 
हुँिैन । ङवग्त्का ङिनहरूमा नेपालमा राजनधीङ्त्क 
पङरव्त्षन्का लाङग िए्का आनिोलनहरूमा अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरूले पङन सिाथ ङिँिै आए्का  
हुन् । ङवक्रम सिंव्त २०६२/६३ ्को ऐङ्तहाङसि्क जन-
आनिोलनमा पङन अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू 
ङनरन्तर लाङगपरे । यसि्बाट ्ेक सपट्ट हुनछ िने 
उनधीहरू पङन िेशलाई आव्य्क पर्ेको ्ेबलामा 
महतवपयूण्ष योगिान पुर् याउन सिकछन् । 

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू पङन राजनधीङ्त्क, 
आङथ्ष्क अङि्कार्का ह्किार हुन् र उनधीहरूलाई 
ङव्कासि्को मयूल प्वाहमा सिामेल गनु्ष जरुरधी छ । 
हुन ्त हर्ेक राजनधीङ्त्क िल्का ने्ताले अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्का सिमसयालाई गमिधीर्तापयूव्ष्क 

ग्रहण गरधी सिहयोग्को आ्वासिन ङिने गरे्का छन् 
्तथाङप ्ठोसि र उपलङविमयूल्क ढङग्बाट अपाङग्ता 
क्ेत्र्का आव्य्क्तालाई अङि्कारमुखधी पृट््ठियूङममा 
्बुझने र ्बुझाउने ्काम अङहलसेिमम पङन वाङञछ्तरूपमा 
हुन सिङ्करहे्को छैन । यो िु:खलागिो कुरा हो । 

ङन््य पङन अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को 
प्िाव्कारधी उपङसथङ्तङ्बना उनधीहरू्का लाङग 
गङरने ङनण्षयले उनधीहरू्को आङथ्ष्क–सिामाङज्क 
आव्य्क्तालाई सिम्बोिन गन्ष सिक्तैन । ्तसिथ्ष, 
अपाङग्तालाई मानव ङवङवि्ता्को रूपमा सवधी्कार 
गिदै उनधीहरू्को मयराङि्त जधीवन, आतमसिममान, 
राजनधीङ्त्क अङि्कार र सिमान अवसिर सिुङनङ्््त 
गराउन राजय्को यथेट्ट धयान पुगनु जरुरधी छ ।

मुलु्क्को पङहलो सिंङविानसििामा अपाङग्ता के्त्र्बाट 
पङन प्ङ्तङनङि्का रूपमा ए्क जना ङवहलङ्यर 
प्योग्क्तरा अपाङग्ता िए्का मङहला र अ्करा ए्क 
जना ्बङहरा सििासिि गरधी २ जना्को सिहिाङग्ता 
ङथयो ्तर तयो सिहिाङग्ता तयङ्त प्िाव्कारधी 
हुन नसि्ेक्को गुनासिो अपाङग्ता क्ेत्रमा सिंलगन 
सिरो्कारवालाहरू्को रहे्को छ ।

पङरवङ्त्ष्त राजनधीङ्त्क प्णालधी अनुरूप अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्को पङन सिममानपयूव्ष्क ्बाँचन पाउने, 
सिमाजमा पुनःसथापना गन्ष ्तथा आमसिञ्ार, सियू्ना 
प्ङवङि, या्ताया्त, ङशक्ा, सवासथय, रोजगारधी जस्ता 
सिाव्षजङन्क सेिवा्का के्त्रमा सिमान पहुँ् ्कायम गिदै 
तयस्ता सिेवा-सिुङविा उपिोग गन्ष सिकने अवसथा 
सिुङनङ्््त गन्ष ङवशेर वयवसथा गङरनुपछ्ष । राजयले 
ङशक्ा, या्ताया्त, ्कानयून, ्घरपङरवार, िम्षसंिसकृङ्त, 
खेलकूि, सिञ्ार, आङथ्ष्क-राजनधीङ्त्क अवसथा, 
लैङङग्क सिमान्ता जस्ता आिारियू्त अङि्कार क्ेत्रमा 
अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरू्को सिम्तामयूल्क पहुँ्  
र पयूण्ष सिहिाङग्ता गराउने प्ङ्त्बर््ता जनाइसि्ेक्को 
अवसथामा सिमावेङश्ता, सिम्तामयूल्क सिहिाङग्तामा 
आिाङर्त अपाङग्ता्को पङह्ानसिङह्त्को पहुँ् 

तवचार
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र सिमान प्ङ्तङनङितव सथाङप्त गनु्ष पनने िेङखनछ । 
ङवशेरगरधी ङव.सिं. २०६३ ्को ऐङ्तहाङसि्क जन-
आनिोलन– २ ्को सिफल्तापङछ सि्ैब वग्ष र जाङ्त्को 
ङव्कासिमा सिमावेशधी मुदिा जोड्तोडले उङ्ठरहे्को 
सिनिि्षमा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलाई पङन 
सिशक्त ढङगले सिमावेशधी सिमाज ङनमराण्का लाङग 
सिंलगन गराउनु आव्य्क िेङखनछ । 

अपाङग्ता अङि्कार्को कुरा गिरा अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरू्का लाङग सि्ैबिनिा महतवपयूण्ष 
अन्तरराङट्रिय महासिङनि सिंयुक्त राट्रिसिङ्घधीय 
महासिङनि (ययूएनसिधीआरपधीडधी), २००६ हो । 
राट्रिसिङ्घ्को ६१औं महासििाले सिन् २००६ 
ङडसिेम्बर १३ ्ताङरख्का ङिन पाङर्त गरे्को यो 
महासिङनिलाई नेपालले सिन् २००९ ्को ङडसिेम्बर 
२७ मा अनुमोिन गरे्को हो । यो महासिङनि्को िारा 
२९ मा अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूले पङन अनय 
वयङक्तसिरह म्तिान गन्ष ्तथा ङनवराङ््त हुन पाउने 
वयवसथा गङरए्को छ । सिो वयवसथा अनुसिार पङन 

अपाङग्ता िए्का वयङक्तहरूलेे राजय्का ङवङिन् 
क्ेत्रमा आफनो उपङसथङ्त वा प्ङ्तङनङितव जनाउन 
पाउनु पछ्ष ।

यङ्तखेर मुलु्कमा नयाँ संिङविान  ्कायरानवयन िई 
नेपाल ्कमयुङनट्ट पाटमी्को ्बहुम्तधीय सिर्कारले 
्काम गङररहे्को अवसथा छ । तयसिैले मुल्ुकले अ्ब 
राजनधीङ्त्क ङसथर्ता हाङसिल गिदै आङथ्ष्क सिंवङृर््तफ्ष  
अग्रसिर रहनु पनने खाँ्ो िेङखए्को छ । यस्तो 
अवसथामा लो्क्तनत्र प्ाङप्त र गण्तनत्र्को संिसथाग्त 
ङव्कासिमा महतवपयूण्ष योगिान पुर् याउने अपाङग्ता 
िए्का वयङक्तहरूलाई पङन ङव्कासि्को मयूलिारमा 
सिमाङह्त गराउन राजय्का आङथ्ष्क, सिामाङज्क, 
सिांसकृङ्त्कलगाय्त सि्ैब क्ेत्रमा उनधीहरू्को 
सिमानुपाङ्त्क प्ङ्तङनङितव र सिहिाङग्ता्को 
सिुङनङ्््त्ता रहनु आव्य्कमात्र होइन अपङरहाय्ष 
नै िेङखनछ । 

(लेख्क दृङट्टङवहधीन अङििाव्क सिङ्घ-नेपाल्का 
अधयक् हुनुहुनछ ।)

अपाङग्तासिम्बनिधी 
्तथयाङ्क ्तथा अनय सिनिि्ष 

सिामग्रधी्का लाङग

www.nepaldisabilityportal.org
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तस्बिरमा महािङ्घका गतततवधि

‘मलाई गणना गर, समावेश गर’ अभियानको 
औपचाभरक उद्ाटन काय्यक्रमलाई सम्ोधन गन््यह्ँदै 
महासङ् ् का महासभचव राज् ्सनेत ।

पहँ्चय्कतता परीक्षण प्रभतवेदनलगायतका 
प्रकाशनको भवमोचन काय्यक्रमलाई सम्ोधन 
गन््यह्ँदै काठमाडौँ महानगरपाभलकाका प्रम्ख 
भवद्ास्नदर शाकय ।

नवजयोभत आधारिूत भवद्ालयमा पह्ँचय्कत भवद्ालयका ्ारेमा 
भवद्ार्थीसँग अनतरभक्रया गन््यह्ँदै महासङ् ् का कोषाधयक्ष कुमार 

रेगमी र कम्यचारी ।

अपाङगता िएका वयभकतहरूको २७औँ अनतरराभट्रिय  
भदवसका अवसरमा आयोभजत काय्यक्रमका सहिागी ।

एकमी इभनजभनयभरङ 
कलेजमा पह्ँचय्कतता र 
भवशववयापी भसद्ानत्ारेको 
छलफल काय्यक्रममा 
प्रसत्तीकरण गन््यह्ँदै 
महासङ्का कम्यचारी 
तर्ा पदाभधकारी ।


	Rupataran_Chait_Cover1
	Rupataran_Chait_Cover1
	Rupantaran_Chait
	Rupataran_Chait_Cover1

