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2 रूपान्तरण 

न ेपाली अपाङ् गता भएका व्यक्ततका लाक्ग २०७३ 
साल र यसपक्िका क्िनहरू क्नकै नै महत्वपूर्ण 

हुने लगभग पतका ि । एकाक्तर राज्यको 
पुनःसरंचनासँग संक्वधानले सुक्नक् चत गरेका 
प्रावधानहरूको कायान्वयन हुने प्रक्िया अक्ि 
बक्िरहेको ि भने अकोक्तर कक्रब िुर्ण िशकिेक्ि 
प्रतीक्षा गक्रएको अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूको 
अक्धकारसम्बन्धी ऐन यसै वर्ण लागू हुने अपके्षा 
गक्रएको ि । अपाङ् गतासम्बन्धी १० वर्े नीक्त 
तथा कायणयोजना र अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकाको क्शक्षासम्बन्धी नीक्त अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततहरूकै लाक्ग क्वशेर् नीक्तगत उपलक्धध 
हुन् भने क्वद्यालय क्षेत्र क्वकास योजना २०१६-२२, 
क्नवाचन आयोगले कायान्वयन गन े पाँच वर् े
रर्नीक्तपत्र, राक्रिय स्वास््य नीक्त तथा राक्रिय 
स्वास््य रर्नीक्तक योजना जस्ता िीिणकालीन 
प्रभाव पाने नीक्त तथा कायणिमहरूले अपाङ् गताका 
थुपै्र सवाललाई (सम्बक्न्धत अन्तराक्रिय कानुनलाई 
समेत ध्यानमा रािी) सम्बोधन गरेका िन् । 
यसैगरी, गत वर्णको भूकम्पबाट प्रभाक्वत 
क्जल्लाहरूमा सञ् चालन हुने पुनःक्नमार् तथा 
पुनःस्थापना कायणमा अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूलाई क्वशेर् प्राथक्मकतामा राक्िने कुरा 
राक्रिय पुनःक्नमार् प्राक्धकरर्को पाँच वर् े
रर्नीक्तपत्रमा स्पस्टरूपमा उल्लेि गक्रएको ि । 

कुनै क्वर्यमा काननु तथा नीक्तहरू बन् नु 
आफैं मा महत्वपूर्ण कुरा हो तर त्यसको वास्तक्वक 
एवं प्रभावकारी कायान्वयनले मात्र माक्नसको 
जीवनमा सकारात्मक पक्रवतणन ल्याउन 
सति क्कनभने कागज आफैं ल े काम गिैन भन् ने 
कुरा क्बतेका केही वर्णयता हाम्रो अनुभवल े समेत 
प्रमाक्र्त गक्ररहेको ि । 

आजको पक्रक्स्थक्तसम्म आर्पगु्िा नपेाली 
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग नीक्तगत एव ं

अपाङ्गताम्बनन्धी ीी ितगत्यवस्थााो  
प्रभासो ारीो ायवाान्सयवी 

काननुीरूपमा थपैु्र अक्धकार स्थाक्पत भर्सकेको  
िके्िन्ि । यद्यक्प, क्तनीहरूको कायान्वयनको अवस्था 
भन ेक्नकै न ैियनीय रहेको त्य क्वक्भन् न अध्ययन तथा 
सवके्षर्का प्रक्तविेनल े सावणजक्नक गक्ररहेका िन ्। 
अथात,् नीक्तगतरूपमा लक्क्षत समहूका लाक्ग राम्रा 
प्रावधानहरू राक्िन े तर कायान्वयनको प्रक्ियामा भन े
न्यनूतम मापिण्डहरूसमते परूा नगन ेपक्रपाटी कसकैो 
अगाक्ड लकेुको िनै । त्यसकैो पक्रर्ामस्वरूप 
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूको ूलूो समहू आज पक्न 
क्वभेि, िवु्यणवहार र वक्ञ् चतीकरर्को अवस्थाबाट मतुत 
हुन सकेको िनै ।  

लक्क्षत समूहको वास्तक्वक उत्थान गने न ै हो 
भने नीक्त र कानुन प्रशस्त बनाउने तर लक्क्षत 
कायणिम, योजना र बजेट क्वक्नयोजन नगन े
पक्रपाटीको अन्त्य हुनपैिण । सम्बक्न्धत मन्त्रालय 
एवं क्नकायहरूबीच हुने समन्वय तथा सहकायणलाई 
प्रभावकारी बनाउने एवं िेशभक्र सञ् चालन हुन े
कायणिमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ् कन गन े
उपयतुत अनुगमन संयन्त्र हुनुपिण र अपाङ् गताको 
सवालमा केन्रिके्ि क्जल्लासम्म हरेक क्नकायलाई 
क्जम्मवेार बनाउिँै एकीकृत योजना क्नमार् गरी 
सबैले योगिान गने पक्रपाटीको क्वकास गनुणपिण ।  

यसका साथै, अपाङ् गता अक्धकारका क्षेत्रमा 
लगानी बिाउन े र प्राप्त हुने अन्तराक्रिय 
सहयोगलाई लक्क्षत समूहसम्म पुर् याउन प्रभावकारी 
संयन्त्रको क्वकास गने, लक्क्षत वगणको प्रक्तक्नक्धत्व 
एवं प्रत्यक्ष सहभाक्गतामा मात्र योजना क्नमार् तथा 
कायान्वयन गन,े परू्ण र अक्त अशतत अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततका आवयकतालाई केन्रमा रािरे कायणिमहरू 
तजुणमा एव ं कायान्वयन गन े जस्ता उपायको 
अवलम्बनबाट मात्र सकारात्मक पक्रवतणन सम्भव ि । 
आशा गर ,ँ अबका क्िन कायान्वयन र पक्रवतणनका क्िन 
हुनिेन ्।    ० 

सम्पादकीय 
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विद्यालय भर्ना अवभयार्नमा 
अपाङ् गता भएका 

बालबावलकाको पह ुँच 
 वसमलपौडले 

“आमा,मपिी्ोु लजान्छुिी!” 

उमेश हक्रजन 

आवरण लेख 
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आ फू जस्तै साथीहरू आफ्नै आँगनको बाटो 
भएर क्वद्यालय पोसाकमा ओहोर िोहोर 

गरेको टलु-ुटुलु हेररे बस्नु उहाँको क्िनचया जस्तै 
भर्सकेको ि । अरूले जस्तै क्वद्यालय गएर पढ्ने 
मन भए पक्न आफ्नै िर िेउमा रहेको क्वद्यालयल े
पक्न उहाँलाई भना क्लन नमानेपक्ि भने क्चक्न्तत 
भएर आँगन कुनके्सवाय कुनै उपाय िैन अक्हल े
उहाँसँग । 

बुटवल उपमहानगरपाक्लका– १३, पाक्रबटुवल 
क्नवासी १३ वर्ीय उमेश हक्रजनका िुवै िुट्टा 
चल्िैनन ्। उहाँलाई यताउता क्हड्न क् वलक्चयरको 
आवयकता पिण । “परुाना सामग्री िक्रि क्बिी 
गिै क्हंड्न ेएक व्यक्ततसँग १२ सयमा एउटा थोत्रो 
क् वलक्चयर क्कनरे िरमैा केही ममणत गररे उसका 
लाक्ग बस्ने बनार्क्िएका िौं”, उमशेकी आमाल े
भन् नुभयो । 

“उमेश जक्हले पक्न ‘आमा, म पक्न स्कुल 
जान्िु क्न !’ भक्नरहन्ि । धरेैपटक स्कुलका 
सरहरूलाई अनरुोध गरेम ्तर भन ैक्लन मान् नुहुन् न",, 
उहाँले भन् नुभयो, “कक्प, कलम क्कनरे िरमै 
ल्यार्क्िन्िम ्। अक्ल-अक्ल लेख्न पढ्न जानेको ि । 
स्कुलमै गएर पढ्न पाए ूूलो मान्िे बन््यो होला 
तर ि ैअब त िःुि पाउन ेभो ।", 

उजरुक्संह उच् च माध्यक्मक क्वद्यालयका 
क्शक्षकहरूसँग उमेशको भनाबारे क्जज्ञासा राख्िा 
'उसलाई नै अप््यारो हुने' तकण  गिणन् । राक्रिय 
अपाङ् ग महासङ् ि नेपालल े सञ् चालन गरेको 

समावेशी क्शक्षासम्बन्धी प्रक्शक्षर्मा सहभागी 
भएपक्ि भने 'आउिँो शैक्क्षक सत्रिेक्ि केही 
व्यवस्था गररे ै भए पक्न उमेशलाई भना क्लने 
प्रयास गने' प्रक्तबद्धता क्वद्यालयका प्रशासकले 
जनाएका िन ्। 

हाल नपेालमा क्वद्यालय जाने उमेर समूहका 
बालबाक्लकाको ििु क्वद्यालय भनािर ९६.६ 
प्रक्तशत रहेको िेक्िन्ि । तर, क्शक्षा क्वभागल े
प्रकाशन गरेको फ्ल्यास प्रक्तविेन– २०१४ अनुसार 
नेपालमा ५-१८ वर्ण उमरे समूहका एक लाि ७९ 
हजारमध्ये एक लाि पाँच हजार २५ अथात ६० 
प्रक्तशतभन्िा बिी उमेश जस्ता क्वक्भन् न प्रकृक्तका 
अपाङ् गता भएका बालबाक्लका अै ै पक्न 
क्वद्यालयको हाताक्भत्र प्रवशे गनण सकेका िैनन् । 
यसको अथण क्वद्यालयभन्िा बाक्हर हुनमेध्ये 
अत्यक्धकमात्रामा अपाङ् गता भएकाहरू न ै िन ्
भन् ने कुरामा िईुमत िनै । 

त्यसैगरी, क्वद्यालयमा भना भएका 
बालबाक्लकामध्ये क्वद्यालय िाड्ने र कक्षा 
िोहोर् याउनेहरूको सङ्ख्या पक्न उल्लेख्य रहेको 
ि । क्वशेर्गरी ब क्द्धक अपाङ् गता भएका, अक्टज्म 
प्रभाक्वत, मनोसामाक्जक अपाङ् गता भएका, ्रववर्-
दृक्रटक्वहीन र बहु-अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकालाई क्वद्यालयहरूल े भना क्लन 
अस्वीकार गन े वा क्वक्भन् न बहानामा उिाक्सनता 
िेिाउने र भना गक्रहाले पक्न क्वद्यालयबाट 
क्नरकासन गने गरेको अनुभव ि धरे ै

 अपाङ्गता एकाा   र्थिकाूपपे  िपप्   ागि ाेा  ाा न मोजिमो ि शुन्ा

उच्चिु्ापाउ  काुन     

 दिृििपकी  ागि ाेा ब्र ेिेिपतथिामिक ा स्प पामजेाइसम्म्धीअपाङ्गता

एकाा ागि ाेा साङ्ा िताएाकाााोायमबोमाकाा न मोजिमोि शुन्ािु्ा

पाउ  काुन      

नेपालको संववधानको धारा ३१ मा भएको व्यवस्था  

आवरण लेख 
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अक्भभावकको । 
रूपन्िेही क्जल्लाको सालैण्डी क्नवासी सीता 

रेग्मी अक्हले ३० वर्णकी हुनुहुन्ि । िरमै िाजु र 
क्ििील े क्सकाएको भरमा केही अक्षर तथा आफ्नो 
नामसम्म लेख् न सत नुहुन्ि तर यो उमेरसम्म 
आर्पुग्िा पक्न कक्हल्य ैक्वद्यालय टेत न पाउनुभएको 
िैन । उहाँका आमावुवा भन् नुहुन्ि– ",क्वद्यालय 
लैजान र ल्याउन सक्कंिनै्यो अक्न क् वलक्चयर 
पक्न क्थएन, फेक्र पिेर उसले के गनण सतली भन् ने 
लाग््यो त्यक्तबेला ।", 

उमेश र सीता जस्तै प्रशस्त सम्भावना हँुिाहँुि ै
पक्न िेशभक्र थुपै्र अपाङ् गता भएका बालबाक्लका 

आज िरको अँध्यारो कोूामा जीवन क्बताउन 
क्ववश िन ्। 

सधैंका वर्ण जस्तै यस वर्ण पक्न नेपाल सरकार, 
क्शक्षा क्वभागले िेशभक्र क्वक्भन् न कारर्ल े
क्वद्यालयबाक्हर रहेका बालबाक्लकालाई लक्ष्य गरेर 
क्वद्यालय भना अक्भयान सञ् चालन गक्ररहेको ि । 
त्यसमा पक्न ूलूो सङ्ख्यामा क्वद्यालयबाक्हर रहेका 
अपाङ् गता भएका बालबाक्लकालाई लक्ष्य गरेर यस 
वर्णको भना अक्भयान सञ् चालन गक्रएको क्शक्षा 
क्वभागका महाक्निेशक िगराज बराल 
बताउनुहुन्ि । अब त्यसो भए यहीनेर प्रन उ्ि– 
के यो अक्भयानले उमेश र सीता जस्ता अपाङ् गता 
भएका बालबाक्लकालाई समेट्न सतला त ? 

अक्िल्लो वर्णमात्र िोर्र्ा गक्रएको नेपालको 
संक्वधान (२०७२) ले समेत अन्य बालबाक्लकालाई 
प्राप्त हुने अक्धकारका साथ ै अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकाका लाक्ग क्शक्षासम्बन्धी केही क्वशेर् 
अक्धकार प्रिान गरेको ि ।  
 

यस वर्षको भनाष अभभयान 
 

यस वर्णको क्वद्यालय भना अक्भयानको नारा “हाम्रो 
चाहना सबै अपाङ् गता भएका बालबाक्लकाको 
क्वद्यालयमा भना, भना भएकालाई क्टकाउने र 
क्टकेकालाई क्सकाउने” भन् ने रहेको 
ि । िेशभक्र सञ् चालन गक्रएको यो अक्भयानलाई 
सफल पानण सन्िेशहरू पक्न प्रवाह गक्रयो । 
(हेनुणहोस् माक्थ बतसमा रहेको गोरिापत्रमा क्शक्षा 
क्वभागद्वारा प्रकाक्शत सन्िशे ।) 
भना अक्भयानमा अपाङ् गता भएका बालबाक्लकालाई 

२०७२ चतै १६ गत ेगोरिापत्रमा  
क्शक्षा क्वभागद्वारा प्रकाक्शत सन्िशे 
 
 “अपाङ् गतालाई क्चनौं, पक्हचान गरौं र 

उनीहरूका आवयकतालाई सम्बोधन 
गरौं” 

 “सबै क्कक्समका अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकालाई ससम्मान क्वद्यालयमा 
भना गरौं” 

 “अपाङ् गता भएका बालबाक्लकाहरूको 
अवरोधमतुत वातावरर्मा क्शक्षा पाउने 
अक्धकारको सम्मान गरौं”  

सीता रेग्मी 

आवरण लेख 
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यस वर्ण अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकालाई क्वद्यालय भनाका 

लाक्ग गक्रएका क्वशरे् व्यवस्था 
 

 अपाङ् गता भएका बालबाक्लकाको 
क्शक्षाको क्वद्यमान अवस्था र 
कायणयोजनाका क्वर्यमा िलफल, 
समीक्षा गरी भाबी योजना क्नधारर् 
गन,े 

 क्जल्लामा अवक्स्थत कुन ैपक्न 
क्वद्यालयमा अध्ययन गन ेकुन ैपक्न 
क्कक्समको अपाङ् गता भएका 
क्वद्याथीलाई उच् च प्राथक्मकतामा 
रािी अध्ययनको अवसर क्िलाउने, 

 प्रत्येक क्वद्याथीको वैयक्ततक शैक्क्षक 
फार्ल राख् नपुन ेर उतत फार्लमा 
क्वद्याथी भना हँुिाका बितको 
प्रारक्म्भक सूचनािके्ि हालसम्मका 
प्रमुि उपलक्धध अद्यावक्धक गने 
रेकडण फार्क्लङ्ग गक्रएको हुनुपने, 

 समावेशी क्शक्षाको मान्यताबमोक्जम 
अपाङ् गता भएका बालबाक्लकाका 
लाक्ग स्रोत कक्षा र क्वशेर् क्वद्यालय 
सञ् चालन गन,े 

 अपाङ् गता भएका बालबाक्लकाका 
लाक्ग समावेशी क्शक्षा नीक्त क्वकास, 
योजना क्नमार् र प्रक्वक्धमा 
आधाक्रत क्शक्षामा जोड क्िने, 

 अपाङ् गताको वगीकरर्का आधारमा 
सहयोग पद्धक्तको क्वकास एवं 
कायान्वयन गन े। 

 

 िात्रवकृ्ि व्यवस्थामा क्वद्याथीको 
आवयकतालाई ध्यान क्िर्ण ्रवरे्ी 
क्वभाजन गक्रएकोमा हाल त्यसमा 
पक्रवतणन गरी आवासीय िात्रवकृ्ि, 
सहयोगी सहायता िात्रवकृ्ि, यातायात 
सवेा िात्रवकृ्ि र शकै्क्षक सामग्री 
िात्रवकृ्ि भक्नएको ि । 

प्राथक्मकता क्िनका लाक्ग क्शक्षा क्वभागबाट ७५ वट ै
क्जल्ला क्शक्षा कायालयलाई क्निशेन क्िर्सक्कएको 
क्शक्षा क्वभागका उपक्निशेक एव ं समाक्हत शािाका 
प्रमिु गरे्श प डलेल े जानकारी क्िनभुयो । उहाँका 
अनसुार, क्शक्षा क्वभागल ेकेही क्वशेर् व्यवस्थासक्हत यस 
वर्ण अपाङ् गता भएका बालबाक्लकालाई क्वद्यालयमा 
स्वागत गक्रिंिै । (बतसमा हेनुणहोस ्अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकालाई क्वद्यालय भनाका लाक्ग गक्रएका 
क्वशेर् व्यवस्था ।)  

भनाष अभभयानमा महासङ् घको ाासो 
 
भना अक्भयान क्नरन्तर चल्ने प्रक्िया भएकाल े

यसमा क्वक्भन् न व्यक्तत र क्नकायहरूको समेत 
साथ र सहयोग प्राप्त भएमात्र यसले साथणकता 
पाउन सति । नेपाल सरकारले सञ् चालन 
गक्ररहेको भना अक्भयानमा राक्रिय एवं 
अन्तराक्रिय गैरसरकारी क्नकायहरूले समेत आ-
आफ्नो ूाउँबाट सिार्रहेका िन् । राक्रिय 
अपाङ् ग महासङ् ि नपेाल अपाङ् गता भएका 

आवरण लेख 
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व्यक्ततहरूको अक्धकार सुक्नक् चत गनण क्नरन्तर 
लाक्गपरेको ससं्था भएकाल ेतथा अक्हले पक्न ूलूो 
सङ्ख्यामा अपाङ् गता भएका बालबाक्लका 
क्वद्यालयबाक्हर रहेको सन्िभणमा यो भना 

महासङ् घको ाासोका ववर्य 
 

 अपाङ् गता भएका बालबाक्लकालाई 
क्वद्यालयमा स्वागत गनण क्वद्यालयको 
भ क्तक तथा अन्य तयारीको अवस्था 
कस्तो ि ?  

 के अपाङ् गताबारे क्शक्षक एवं क्वद्याथीमा 
चेतनाको स्तर सकारात्मक ि ?  

 अक्भभावक र समुिायको चेतनाको स्तर 
कस्तो ि ? 

 अवरोधहरूको क्व लेर्र् गक्रएको ि ?  
 अवरोधलाई सम्बोधन गने योजना ि ?  
 के सहायक सामग्री एवं पहँुचयुतत 

शैक्क्षक सामग्री एवं क्शक्षर्क्वक्ध प्रयोग 
गक्रएको ि ?  

अक्भयानमा यसले महत्वपरू्ण र नेतृत्विायी भूक्मका 
क्नवाह गनैपिण । 

नेपाल सरकारले सञ् चालन गक्ररहेको 
अक्भयानलाई सहयोग परु् याउनकै लाक्ग माक्थ 
भक्नएका सवालहरूलाई प्राथक्मकतामा रािरे 
महासङ् िले केन्रीय सक्मक्त एवं यसका क्षेत्रीय 
तथा क्जल्लास्तरमा सक्िय सञ् जालहरूमाफण त यस 
अक्भयानलाई सहयोग हुनेगरी िवावमलूक एव ं
अन्तरक्ियात्मक कायणिमहरू सञ् चालन गक्ररहेको 
ि । पचहिर वटै क्जल्लामा िक्रएर काम 
गक्ररहेका महासङ् िका सिस्य संस्थाहरूले आ-
आफ्ना स्थानमा क्जल्ला क्शक्षा कायालय, 
लेिाजोिा केन्र, क्वद्यालय व्यवस्थापन सक्मक्त/
अक्भभावक र क्वद्यालयसँग क्मलरे यस अक्भयानमा 
सिार्रहेको बताउनुहुन्ि महासङ् िका केन्रीय 
अध्यक्ष सुिशणन सुविेी । 

 

ानुौती एवं समस्या 
 
यक्त हँुिाहँुिै पक्न अपाङ् गता भएका 

बालबाक्लकाको क्वद्यालय भना अक्भयानमा केही 

आवरण लेख 
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समस्या एवं चुन ती िन ्। क्तनलाई सम्बोधन नगरी 
अपेक्क्षत उपलक्धधहरू हाक्सल हुनसत ने अवस्था 
िेक्ििंैन । 

 

 अपाङ् गता भएका बालबाक्लकाको क्शक्षाका 
लाक्ग पक्रवार, समिुाय र क्वद्यालयहरू 
पूर्णरूपमा तयार नहुनु, 

 पूवाधार क्वकासमा कमी, 
 सहायक सामग्री एवं शैक्क्षक सामग्रीको 

अपयाप् तता, 
 भएका नीक्त कायान्वयनमा क्शक्थलता, 
 अपाङ् गता अनुकूलनको दृक्रटकोर्, 

पा्यसामग्री, क्शक्षर्क्वक्ध एवं पद्धक्त, 
मूल्याङ् कनमा समस्या रहन,ु 

 संस्थागत समन्वय एव ंसाैेिारीमा कमी । 
 

यस क्कक्समका चुन ती एवं समस्या हँुिाहँुि ै
पक्न नेपाल सरकारल े क्वद्यालयबाक्हर रहेका 
अपाङ् गता भएका बालबाक्लकालाई क्वद्यालय प्रवेश 
गराउने, उनीहरूलाई क्वद्यालयमा लामो समयसम्म 
क्टकार्राख् ने र क्टकेका क्वद्याथीलाई अक्धकतम 

क्सकार् उपलक्धध हाक्सल हुनेगरी अध्ययन-अध्यापन 
गराउने कायणिमहरू सञ् चालन गने प्रयास गनुण 
आफैं मा सकारात्मक कायण हो । तथाक्प, पयाप् त 
तयारी एवं प्रक्तबद्धताक्बना नै गक्रन े यस्ता 
कायणिमबाट िासै उपलक्धध हाक्सल हुन नसकेका 
उिाहरर् प्रशस्त िन्, हाम्रा अगाक्ड । 

नपेाल सरकारल ेकेही समय अक्ििके्ि हरके वर्ण न ै
यस क्कक्समको अक्भयान सञ् चालन गि ैआर्रहेको ि । 
त्यक्त हँुिाहँुि ैपक्न धरे ैअपाङ् गता भएका बालबाक्लका 
क्वद्यालय पगु् न सकेनन ् वा पगेुका पक्न क्वद्यालयमा 
क्टक्करहन सकेनन ्। त्यसको अथण हो– क्नयक्मत 
प्रक्ियाबाट उनीहरूलाई क्वद्यालय क्भत्र्याउन े प्रक्ियाम ै
कमजोरी ि भन् न े धारर्ा राख् नहुुन्ि राक्रिय अपाङ् ग 
महासङ् ि नपेालका महासक्चव राज ु बस्नते । उहाँ 
भन् नहुुन्ि, “अवरोधहरूको क्व लरे्र् एव ं त्यसको 
उपयतुत िङ्गबाट सम्बोधन नगरी सञ् चालन गक्रन ेयस 
क्कक्समका अक्भयानल ेसाथणक पक्रर्ाम क्िन सतिनैन ्।” 

क्शक्षा क्वभागल े स्परटरूपमा क्वद्यालयक्भत्र एव ं
बाक्हर रहेका अपाङ् गता भएका क्वद्याथीबारे यक्कन 
त्याङ् क क्िन नसत न,ु िेशभक्र सञ् चालन 

भर्रहेको यस अक्भयानबारे क्वद्यालयका 
प्रधानाध्यापक एवं क्शक्षकहरू नै अनक्वज्ञ 
हुनु, लक्क्षत वगणका क्वद्याथीलाई क्वद्यालयमा 
स्वागत गनणका लाक्ग आवयक तयारी 
नगक्रन ुजस्ता त्यल ेवतणमान अक्भयानको 
प्रभावकारी कायान्वयनमा शङ्का गन े
प्रशस्त स्थान क्सजणना गरकेा िन् । 
 

अन्त्यमा, 
 
नेपाल सरकारल े प्राथक्मकता क्िएर 
सञ् चालन गक्ररहेको यस कायणमा 
शङ् काको दृक्रटकोर्ल े मात्र हेनुणभन्िा 
सम्बक्न्धत क्वक्भन् न के्षत्रका व्यक्तत एव ं
क्नकायहरूसँग क्मलेर काम गनण सक्कयो 
भने पक्न थुपै्र अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकाले उमेश र सीताको जस्तो 
क्नयक्त भोग्नु पिैन क्थयो क्क !  
 

(लेिक राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि 
नेपालमा कायणरत हुनुहुन्ि ।) 

आवरण लेख 
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रा जपत्रमा प्रकाशन गररे नपेाल सरकारल े २०६३ (सन ् २००७) सालमा 
क्िएको आक्धकाक्रक पक्रभार्ामा भक्नएको ि– अपाङ् गता भन् नाल े

शारीक्रक अङ् गहरू र शारीक्रक प्रर्ालीमा क्वद्यमान समस्या अथवा कक्ूनार्को 
कारर् भ क्तक, सामाक्जक, सांस्कृक्तक वातावरर्बाट क्सजणना भएको 
सञ् चारसमतेको अवरोधल ेिकै्नक क्ियाकलाप सामान्यरूपमा सञ् चालन गनण एव ं
सामाक्जक जीवनमा परू्ण सहभागी हुन र सम्मानपरू्ण जीवनयापन गनण कक्ून हुन े
अवस्था हो । 
 त्यही पक्रभार्ा अन्तगणत अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूलाई शारीक्रक 
अपाङ् गता, दृक्रटक्वहीन अपाङ् गता, सनुार्सम्बन्धी अपाङ् गता, ्रववर्–दृक्रटक्वहीन 
अपाङ् गता, स्वर–बोलार्सम्बन्धी अपाङ् गता, मानक्सक अपाङ् गता र बहु–

आवरण लेख 

अपाङ् गता भएका बालबावलकाको  

 राजेशमान के.सी. 

शिक्षामापहुुँच 
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अपाङ् गता गरी ७ प्रकारमा वगीकरर् गक्रएको ि । 
 क्व व स्वास््य सङ् गूनको अपाङ् गतासम्बन्धी 
प्रक्तविेन, २०११ मा प्रकाक्शत क्ववरर् अनसुार, क्व व 
जनसङ् ख्याको १५ प्रक्तशत अथात ् १ अबणभन्िा बिी 
माक्नसमा कुन ैन कुन ैप्रकारको अपाङ् गता रहेको ि । 
त्यसमा पक्न अक्धकांश अथात ८० प्रक्तशत यस्ता 
अपाङ् गता भएका व्यक्तत हाम्रो जस्तो क्वकासोन्मिु 
मलुकुम ैबसोबास गिणन ्। नपेालको पक्िल्लो जनगर्ना 
(२०६८) अनसुार अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूको 
सङ् ख्या कुल जनसङ् ख्याको णै्ड ै२ प्रक्तशत रहेको 
ि । यो त्याङ् कलाई आधार मान्िा नपेालमा अक्हल े५ 
लािभन्िा बिी व्यक्तत कुन ैन कुनरैूपमा अपाङ् गताको 
जीवन क्बतार्रहेका िन ्भन् न ेकुरा स्परट ि । 
 जनसङ् ख्याको ूलूो क्हस्सा ओगटरे बसकेा 
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूलाई समाजमा ससम्मान 
पुनःस्थापना गरी राक्रिय मलूधारमा ल्याउन सक्कए 
अवय पक्न उनीहरूल ेसमाजका लाक्ग, रारिका लाक्ग 
महत्वपरू्ण योगिान गनण सतिन ् । त्यसका लाक्ग 
उनीहरूलाई चाक्हन े पक्हलो र प्राथक्मक आवयकता 
भनकेो क्शक्षा हो । यो यथाथणलाई ध्यान क्िएर नपेालको 
सकं्वधान (२०७२) ल ेपक्न क्शक्षालाई म क्लक अक्धकारको 
रूपमा अङ्गीकार गरकेो ि । अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकालाई क्नःशुल्क उच् च क्शक्षाको हक हुन ेसाथ ै
दृक्रटक्वहीन व्यक्ततहरूल े ब्रलेक्लक्प एव ं बक्हरा 
व्यक्ततहरूल े साङ् केक्तक भार्ामा क्शक्षा क्लन पाउन े
भनी स्परटरूपमा उल्लिे गक्रएको ि । 
 नेपालमा अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूको 
हक, क्हत र समुत्थानका लाक्ग बनेको अपाङ् ग 
संरक्षर् तथा कल्यार् ऐन, २०३९ मा अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग शैक्क्षक व्यवस्थाबार े
केही महत्वपूर्ण प्रावधान गक्रएको पार्न्ि । जम्मा 
२५ वटा िफा समके्टएको त्यस ऐनको िफा ६ मा 
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग क्न:शुल्क 
क्शक्षाको प्रावधान रहेको ि भने शैक्क्षक 
िात्रवृक्िको समेत व्यवस्था गरी अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकाको क्शक्षामा पहँुच बिाउने उद्िेय 
राक्िएको ि । 
 त्यसगैरी, क्शक्षा क्नयमावली, २०५९ को क्न:शुल्क 
क्शक्षासम्बन्धी व्यवस्था अन्तगणत अपाङ् गता भएका 

क्वद्याथी, क्वशेर्गरी दृक्रटक्वहीन क्वद्याथीका लाक्ग परीक्षामा 
एकतह मकु्नको सहयोगी लिेकको व्यवस्था गन े तथा 
सम्बक्न्धत परीक्षा क्नरीक्षक वा केन्राध्यक्षल े ३ िण्टाको 
परीक्षामा १ िण्टा ३० क्मनटेसम्म थप समय उपलव्ध 
गराउन सत न ेप्रावधान रहेको ि ।  
 नपेाल सरकारको अपाङ् गसम्बन्धी नीक्त तथा 
कायणयोजना, २०६३ ल े पक्न अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूको हक अक्धकार सुक्नक् चतताका लाक्ग भनी 
क्वक्भन् न १७ वटा प्राथक्मकता क्षते्र िटु्याएको ि, जस 
अन्तगणत बुिँा ९ मा क्शक्षा पिणि । यसमा क्वद्यालय जान े
उमरेका ५० प्रक्तशतभन्िा बिी अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकालाई क्न:शुल्क गुर्स्तरीय प्राथक्मक क्शक्षा 
उपलधध गराउन ेकुरा उल्लिे ि । क्शक्षा ऐन, २०२८ को 
सशंोक्धत व्यवस्थामा पक्न क्शक्षा सवेामा अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूका लाक्ग ५ प्रक्तशत आरक्षर्को व्यवस्था ि । 
यो व्यवस्था अन्तगणत ‘अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूल े
क्शक्षा सवेा आयोगद्वारा क्शक्षक पिपकू्तणका लाक्ग आह्वान 
गक्रएको क्वज्ञापनमा समावशेीतफणको आरक्क्षत कोटामा 
तोक्कएको प्रक्िया अनसुार आविेन गरी तोक्कएको 
प्रर्ाली अनसुार प्रक्तस्पधामा सक्म्मक्लत हुन पाउन’े 
भक्नएको ि । 
 त्यस्तै, नपेाललगायत क्व वभक्रका अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततहरूको हक, क्हत र अक्धकार 
सकु्नक् चतताका लाक्ग सबभैन्िा महत्वपरू्ण िस्ताबजे 
संयतुत रारिसङ् िीय महासक्न्ध (यएूनसीआरपीडी), २००६ 
हो । रारिसङ् िको ६१ औ ंमहासभाल ेसन ्२००६ क्डसमे्बर 
१३ ताक्रकका क्िन पाक्रत गरकेो यो महासक्न्धलाई 
नपेालल े सन ् २००९ को क्डसमे्बर २७ मा अनमुोिन 
गक्रसकेको ि ।  
 जम्मा ५० वटा धारा समके्टएको यस महासक्न्धको 
धारा २४ मा पक्न अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग 
शैक्क्षक अक्धकारसम्बन्धी स्परट व्यवस्था रहकेो ि । 
क्वशेर्गरी यस धाराल ेसमावशेी क्शक्षामा जोड क्िएको ि, 
जस अनसुार सब ैपक्षरारिल ेक्बनाभेिभाव र समानताका 
आधारमा अपाङ् गता भएका बालबाक्लकालगायत सब ैवगण, 
जातजाक्त, धमण, ससं्कृक्त र समिुायका व्यक्ततहरूका 
लाक्ग क्शक्षामा पहँुच अक्भवकृ्द्ध गनण समावशेी क्शक्षा प्रर्ाली 
सकु्नक् चत गनुणपन ेबाध्यात्मक व्यवस्था ि । 
 यक्त हँुिाहँुिै पक्न नेपालका ैण्ड ै ६० 

लेख 



 
 

रूपान्तरण 11 

प्रक्तशतभन्िा बिी अपाङ् गता भएका बालबाक्लका 
क्शक्षाको उज्यालो िामबाट अैै पक्न वक्ञ् चत िन् । 
यो अत्यन्त िु:िलाग्िो कुरा हो । सरकारले यस 
वर्ण क्वद्याथी भना अक्भयानका िममा अपाङ् गता 
भएका बालबाक्लकालाई क्वशेर् प्रोत्साहन गने नीक्त 
क्लएको िके्िन्ि । क्न चय पक्न यसलाई 
सकारात्मकरूपमा क्लन सक्कन्ि तर नीक्त क्नमार् 
गरेरमात्र हँुिनै त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा 
कायान्वयन गररे ििेाउनु पक्न पिण । त्यसका 
लाक्ग सम्भव भएसम्म िशेका ७५ वट ै क्जल्लामा 
सम्बद्ध क्नकायको सहयोग र समन्वयमा क्वद्यालय 
जानबाट वक्ञ् चत अपाङ् गता भएका क्वद्यालय 
उमेरका बालबाक्लकाको यथाथण क्ववरर् सङ् कलन 
गरी भनाका लाक्ग प्रोत्साहन गनण िरिैैलो कायणिम 
पक्न सञ्चालन गनण सक्कन्ि । 
 हामी नक्बसौं– कुन ैपक्न बालबाक्लकाको पक्हलो 
पाू शाला भनकेो िर हो र अक्भभावक न ैउसको पक्हलो 
गुरु वा क्शक्षक पक्न हुन ् । त्यसलै े अपाङ् गता भएका 
बालबाक्लकालाई क्वद्यालय भनाको कुरा गक्ररहँिा 
उनीहरूका अक्भभावकलाई पक्न सचेतना गराउन ु
आवयक ि । मखु्य कुरा त त्यसका लाक्ग उनीहरूलाई 
आफ्ना बालबाक्लकामा अपाङ् गता ि भनरे हीन भावना 
नराख् न र अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूल े पक्न उक्चत 
क्शक्षा हाक्सल गन ेआवसर पाएको िण्डमा पक्रवारका 
लाक्ग, समाजका लाक्ग महत्वपूर्ण योगिान गनण सतिन ्र 
गक्ररहेका िन ् भन् न े कुराको जानकारी र क्व वास 
क्िलाउन अक्भभावकका लाक्ग िटु्ट ै भेला वा 
अक्भमिुीकरर् ताक्लमको व्यवस्था गनुण आवयक र 
उपयतुत िके्िन्ि । 
 यक्त हँुिाहँुि ै पक्न असमान भ गोक्लक बनावट, 
गक्रबी र अपाङ् गताबीचको क्नकट सम्बन्ध, 
अपाङ् गताप्रक्तको नकारात्मक र परुातनवािी दृक्रटकोर्, 
उनीहरूलाई समान अक्धकार र अवसरको दृक्रटकोर्बाट 
भन्िा पक्न िया र उपकारमिुी दृक्रटकोर्बाट हेन े
प्रवकृ्िल े गिा नपेालमा अपाङ् गता भएका अक्धकाश 
बालबाक्लका क्शक्षा पाउन े नसैक्गणक अक्धकारबाट अै ै
पक्न वक्ञ् चत रहन ु पक्ररहेको ि । त्यसमाक्थ क्शक्षर् 
ससं्थाहरूका भ क्तक सरंचना न ै अपाङ् गतामतै्री हुन 
नसतन,ु उनीहरूको अध्ययन अनकुूल पा् यपसु्तक र 

शैक्क्षक सामग्रीहरूको पयाप्त व्यवस्था हुन नसतन ुअक्न 
राज्यल े अन्तराक्रियस्तरमा गरकेा प्रक्तबद्धता अनरुूप 
िरले ु काननुहरू क्नमार् गनण नसतन ु जस्ता कारर्ल े
गिा अपाङ् गता भएका अक्धकांश बालबाक्लका क्शक्षा 
प्राप्त गन े सनु लो अवसरबाट वक्ञ् चत हुनपुन े अवस्था 
रहेको िके्िन्ि । 
 क्शक्षामा अपाङ् गता भएका बिीभन्िा बिी 
बालबाक्लकाको पहँुच अक्भवकृ्द्ध गनण सरकारल े क्वक्भन् न 
अपाङ् गतामतै्री शैक्क्षक योजना कायान्वयनमा ल्याउन ु
आवयक ि भन े समावशेी क्शक्षाको मलू्य–मान्यता 
अनरुूप सम्बक्न्धत सरोकारवालाहरूका सुै ाव र 
सहमक्तमा पा् यिम र पा् यपसु्तकमा समयसापके्ष 
सधुार गि ैजानपुन ेआवयकता िके्िन्ि ।  
 सबभैन्िा प्रमिु कुरा उनीहरूल े अध्ययन गन े
क्शक्षर् ससं्थाका भ क्तक सरंचना अपाङ् गतामतै्री 
बनाउन,े दृक्रटक्वहीन बालबाक्लकाल े अध्ययन गन े
पा् यिम तथा पा् यपसु्तकहरूमा सञ् चारका आधकु्नक 
प्रक्वक्ध जस्तैः क्सडी, पनेड्रार्भ, मोबार्ल, कम्प्यटुर आक्ि 
जस्ता साधन उपयोग गन े व्यवस्था क्मलाउन े र 
दृक्रटक्वहीन क्वद्याथीका हकमा उनीहरूको सवंिेनशील 
अवस्थालाई दृक्रटगत गरी हाल एकीकृत परीक्षा  
प्रर्ाली अन्तगणत सोक्धन े गक्रएको गक्र्त, 
क्चत्रात्मक वा दृयात्मक प्र नपत्रहरूको साटो 
दृक्रटक्वहीन क्वद्याथीहरूका लाक्ग मातै्र भन् न े स्परट 
सङ् कत हुनगेरी वकैक्ल्पक प्र नपत्रको व्यवस्था हुन ु
अक्त न ैआवयक िके्िन्ि । क्कनक्क, क्वद्यमान परीक्षा 
प्रर्ाली अन्तगणत दृक्रटक्वहीन क्वद्याथीलाई सोक्धन ेयस्ता 
प्र नपत्रहरूको व्यवस्थाल े उनीहरू अत्यन्त ै मकामा 
पक्ररहेका िन ् । यसबाट उनीहरू अध्ययनका दृक्रटल े
प्रक्तभावान भए पक्न अन्य परीक्षाथीसगँ प्रक्तस्पधा गनण 
कक्ूनार् महशुस गक्ररहेका िन ्।  
 क्न चय पक्न अपाङ् गता भएका बालबाक्लकाल े
यक्ि अन्य बालबाक्लकासरह शैक्क्षक तथा अक्तक्रतत 
क्ियाकलापहरूमा सक्िय सहभाक्गता जनाउन े अवसर 
प्राप्त गन े र अवसरहरूको परू्ण सिपुयोग गनण समते 
पाउन े हो भन े उनीहरू समाजका लाक्ग कुशल र 
उत्पािनशील नागक्रक बन् न सिन ्।  
 

(लिेक दृक्रटक्वहीन अक्भभावक सङ् ि नपेालका  
अध्यक्ष हुनहुुन ्।) 
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I 
n  April 2006, I decided to go  for a  

tour with my friends and that was  

my first  move out of the  house for 

a  longer days and the longer distance 

after  my blindness in 2003.  Since , it 

hadn’t  been long time of  my blindness,  

the same  enthusiasm and  activeness 

What it means for the persons with disability 

Major Pawan Ghimire 

were still there in me. The very next 

morning six of us headed to Rasuwa. 

Being a new blind and moving with my 

normal peer’s issues of disability was not 

a serious concern to me. The bus we 

travelled had a congested seats, the hotel 

we halted for a   lunch was   completely 
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messed up and where I spent my night was 

awful. When I  could see, I had often  used 

the same services and facilities  during my 

outing so, I didn’t realize  the difficulties   that 

a  person with disability could  encounter 

during their move out.  

Few months back ,I happened to attend 

a   talk show on inclusive tourism  organized 

by Four Seasons Tours and Travel at the 

Hotel Radisson , which forced me to  go back 

to      that days  of my outing with my friends  

ten years before. Thanks to the Four seasons 

Tours and travels for raising the issues of 

inclusive tourism. In that talk show, I 

acclaimed them for adding one more 

season by raising this issues and need of 

adding another one more season as   there 

happens to be six seasons in Nepali 

calendar. My  view to add the sixth seasons 

by  incorporating  people with  disability in 

the  tourism sectors as an employee and the 

employer  did bear  the significant value in 

itself. 

Inclusive tourism is of course a new   

raised issue in the field of disability. 

Nevertheless, its importance  to eradicate  

poverty of persons with disability  have been 

felt crucial since the day of initiation of 

disability movement in Nepal. However, this 

issue couldn’t take the impetus as it got 

over shadowed by other fundamental issues 

of the persons with disability. In the earlier 

days, the priority of the disabled community 

was mainly for education, creating 

awareness and advocating for their rights. 

As  a  positive sign of disability movement  

being launched time to time  here in Nepal, 

significant  progresses have been traced out 

in addressing the needs and issues of  

persons with  the disability.  

The ratification of United Nation’s 

Convention on the Right of Persons with 

Disability [UNCRPD] in  December 2009  by 

the Nepal Government  has also provided 

ample of spaces  for  persons with  disability  

to get  involved and mainstream their 

ARTICLE 
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issues. Among the several sectors for the 

involvement of persons with disability being 

explored, inclusive tourism known as 

accessible tourism is also the one. An article 

thirty of the “UNCRPD”   quotes in making 

public places, amusements and recreational 

places including tourism services and 

destinations   to be accessible for all kind of 

persons with disability. According to the 

European Union’s  strategy on inclusive 

tourism, every services and products  related 

to   tourism business have to be in a  

universal design. Thus, at the present 

context, accessible tourism has to be taken 

from the human right perspective and 

stepped with the motto of universal design 

ahead as well.  

The    Tourism sectors also have 

gradually been identified as a potential sector 

of disability engagement as it is largely 

associated with the employability and 

amusement of the disability community. 

Moreover, word tourism can be disintegrated 

into two parts i.e.   Tour and the ism and the 

tourist and his ism. If all persons involved in 

tourism sectors as entrepreneurs or as the 

tourist can keep up their ism and ethic, 

inclusive tourism is not a big challenge. A 

wide   thought and  the humanitarian  

aspiration  to include  persons  with disability 

in tourism sectors  through the means of 

employee, employers  and creating a  

conducive environment  to fascinate  tourist 

with disability  can really contribute  in  

making the concept of accessible  tourism a  

real. However, since a long time this issue 

has only remained as talk of the town as 

attitudinal and structural barriers have 

always hindered in effective involvement of 

persons with disability.  

Countless number of people with 

disability is there who bear the capacity to 

spend lavishly if opportunity is being given. 

In addition to it, appreciable people with 

disability do bear the capacity to make 

investment in the tourism sectors. However, 

geographical  challenges,  the    lack of 

accessible  tourist buses, hotels,  

information disseminating system  and  

accessible roads  and tracks  have been the 

major causes of distracting  the  tourist with  

disability. The persistence of general concept 

of taking ramps only as   the means of 

accessibility should be modified as blind, low 

vision, deaf have their own necessities.  

ARTICLE 
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Guides with enough knowledge on guiding 

the blind visitors, communicating in sign 

language with deaf and providing 

information in Braille, larger front, caustic 

and sign language can be the best means of 

attracting  people with disability in tourism 

field.  

A businessman of any sectors takes 

their customers as their God. So why not to 

accept these people with disability as one of 

the God. Lets create such an environment 

and let be blessed. Blessing here means 

persons with  disability  recommending or 

speaking on behalf of  the services which  

aid  them in taking  the full pleasure of  the 

stay in hotel, using the  bus services, 

enjoying  the majestic views regardless of 

their  disabilities. This will of course leave a 

greater pace that if persons with disability 

can be satisfied from the services then it is 

of course accommodative for the elderly and 

sick people as well. Using Rajesh Hamal or 

Rekha Thapa might not always work as the 

brand ambassador of the tourist 

destinations or the tourist services because 

the beauty of nature and beauty of human 

sentiments cannot be compared with the 

skinny  beauty they have.        Using the 

persons with disability as a brand 

ambassador of the tourism services will 

definitely add human sentiments and leave 

good message in the society.       

ARTICLE 



 
 

रूपान्तरण 17 

The majestic natural beauty of Nepal 

that extends from top of the white 

Himalayas to the foot ofTerai, Conservation 

areas, trekking trails    and countless 

numbers of temples have been the major 

tourist destinations. These locations are not 

only attracting more numbers of tourists 

but are equally creating opportunities of 

employability for both able bodied and 

persons with disability. However, 

involvement of persons with disability has 

been traced out to be in a scanty amount. 

It’s not because  persons with disability do 

not bear capacity to  work in tourism 

sectors or  run  their business but in fact , 

it’s  due to the  lack of awareness, 

favorable working environment and policies 

in national  level .  

A collaborative support is thus equally 

expected from mainstreaming tourism 

business entrepreneurs to help in providing 

ample of spaces for persons with 

disabilities to get involved as an employee 

and entrepreneur. This can simply be done 

by making their Organizational policies and 

business development plans an inclusive 

one. Opportunities should be given to 

interested persons with disability as per their 

physical strength and capability. This trend of    

working together for a common goal can 

make the    vision of tourism for all come 

real.  

 In the context of  professional 

adjustment  of persons with disability 

becoming a  great challenge for the 

Government and  persons with disability 

needing a  means of entertain and 

amusement to  come out of the mental 

stress and trauma they have,  situation 

demands a  need of collaborative  effort  

from public and private sectors to  convert  

existing  tourism  business into an inclusive 

one. This is not only about  respecting  the 

human aspiration of one group but is also 

about  ensuring   their fundamental rights as   

well .  

(Ghimire is the president of Cricket  

Association of the Blind Nepal.) 

ARTICLE 
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म  पक्न धरेैिाले अश य शारीक्रक 
पीडालाई क्जत्िै यहाँसम्म 
आर्पुगेको मान्िे । मरेै समकालीन 
साथीको रुवार्यतुत आवाज 

फोनबाट सुनेपक्ि मलाई आन्िोक्लत बनायो । 
तुरुन्त कायालय पुग्िा अत्यन्तै पीडाको अवस्थामा 
पाएँ नवीनलाई । िवुै आिँाबाट बक्लन्र आँशुका 
धारा बक्गरहेको, मुिबाट ऐया ऐया, मरेँ मरेँको 
आवाज, और्क्ध प्रयोग गन ेतयानलेा लगाएका 
काक्मरहेका हात िेिेपक्ि मलैे सोधेँ– के भयो 
नवीन भाई ?  

उनले अस्परट स्वरमा रुिँै सुनाए– क्हजो 
राती १२ बजेबाट हातमा आन्तक्रक रततस्राव 
(हेमोफेक्लया) का कारर् मनणलागे । राती न ै
क्वराटनगरको नोबल हक्स्पटलमा केही उपचार 
गरेर क्बहान यहाँ अक्फसमा आएको तर िुिार् 
कम भएकै िनै । 

मलैे यो पीडाबाट मुक्तत पाउने उपाय के हो, 

क्कन यहाँ बसेको, अस्पतालमै बस्नुपिनै क्थयो  
भनेँ । उनले रुँि ैजवाफ क्िए– भिणरै सरु् 
(र्न्जेतसन) लगाएको तर पक्न िुिार् कम भएन 
िाई ! म अको डोज िबार् लगाउिँु । मलाई 
सहयोग गक्रक्िनु र पानी पक्न क्िन ु। थप िबार् 
पक्न िान्ि ु। मनण आटेँ ।  

मलैे पानी क्िए ँर सुर् लगाउन सहयोग 
गक्रक्िएपक्ि आफैँ  थथणरार्रहेका हातले सुर् पक्न 
लगाए । त्यो िेिेर मैले सोचेँ– पक्रक्स्थक्तले 
माक्नसलाई सानोक्तनो डातटर पक्न बनाउिँोरहेि । 
उनी बोल्न नसतन ेबक्नरहेका क्थए तर पक्न मैल े
सोक्धरहे– यस्तो अवस्थामा पक्हले के गने गरेको 
क्थयो ?  

उनले लबणराएको स्वरमा भने– यस्तो बेलामा 
फ्यातटर (Factor) भन् ने और्क्ध लगायो भन ेूीक 
हुन्ि तर त्यो जहाँतहीं पारँ्िैन । सुनसरीको 
र्टहरीमा हेमोफेक्लयाका साथीहरूले क्मलरे केही 
िबार् रािेका िन् । एकिमै आवयक पिामात्र 
क्िन्िन् । त्यो ल्याउन सक्कयो भने म ूीक हुन्िु ।  

नवीनको त्यो भनार् सुनरे हामी कस्तो 
अव्यवस्था भएको िेशमा जन्मिेौं, जहाँ पीडामा 
िट्पटाएर मनेबेलामा चाक्हएको और्क्ध पक्न 
पारँ्िैन भन् न ेसोचेर मलाई सार ैपीडा भयो । 

यो प्रसङ्ग काक्िक २४ गतेको क्िन राक्रिय 
अपाङ् ग महासङ् िको क्षेत्रीय कायालयको हो । 
क्तहारको क्बिाको अक्न्तम क्िन सबै िर जान े

रुँ दै गदाष छाडकेा नवीन  
फकंदा मसु्कुराउुँ दै ... 

 उत्तमशिसाो  टी 

फफार 
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तयारीमा जकु्टरहेको समयमा क्षेत्रीय कायालयमा 
हेमोफेक्लयाबाट प्रक्तक्नक्धत्व गने पाँचथरका नवीन 
िुङ्गेलको हो । काक्िक २३ गते राती कायालयकै 
लेिापाल सरोज नपेालीको कोूामा सुतेका 
नवीनलाई आधारातबाट भएको आन्तक्रक 
रततस्राब, उनले भोग्नुपरेको पीडा र क्िलै भए 
पक्न पीडालाई क्जतेपक्िको आत्मक्व वासलाई यहाँ 
प्रस्तुत गनण लागेको िु । 

पक्हलो प्रसङ्ग : हेमोफेक्लया पक्न अपाङ् गताको 
कारर्मध्य ेएक हो । यो समस्या सङ्ख्यात्मकरूपमा 
थोर ैन ैि तर सचेतनाको अभावमा पक्हचान न ैनभई 
मतृ्यवुरर् गनहेरूको सङ्ख्या पक्न उल्लखे्य रहेको 
सम्बक्न्धत क्षते्रमा काम गनहेरू बताउिँन ्। 
हेमोफेक्लयाका कारर् शरीरको बनावटमा समस्या 
आउनिेके्ि क्वक्भन् न शारीक्रक जोक्िमहरू आउन ेगिण । 
बा य र अन्तक्रकरूपमा हुन ेरततस्रावका कारर् 
उनीहरूको जीवन सिवै जोक्िममा हुनगेरकेो ि ।  

िोस्रो प्रसङ्ग : जीवनमा पक्हलो पटक 
हेमोफेक्लयाको जक्टलता क्नयालेपक्ि म के 
क्नस्कर्णमा पुगेको िु भने जनसङ्ख्याको सानो 
क्हस्सालाई यो समस्या रहेको हँुिा सबै स्थानीय 
तहमा राज्यले उपचारको पहँुच पुर् याउँि भन् ने 
सोच्नु बकु्द्धमानी हुनिेैन । त्यसकारर् उनीहरूको 
पक्हचान गरी क्नक् चत स्वास््य संस्थामा साधन 
स्रोत पुर् याउने क्िशामा राज्यले काम अगाक्ड 
बिाउनुपिण । हेमोफेक्लयाका कारर् अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततहरूलाई उपचारमा पहँुच पुग्ने 
स्थानमा रोजगारी र स्वरोजगारीका 
सम्भावनाहरूको पक्हचान गक्रनुपिण । यस्तो 
समस्या भएका व्यक्ततहरूको उपचारका लाक्ग 
और्क्धको सिवै अभाव रहने र और्क्ध भण्डारर् 
प्रक्िया पक्न क्वशेर् क्कक्समले गनुणपने भएको हँुिा 
धेरै स्थानमा भन्िा पक्न क्नक् चत स्थान तोकेर 
संरचना क्वकास गनुण आजको आवयकता हो । 

और्क्ध नपाएर िट्पटाएर मृत्यवुरर् गने अवस्था 
अन्त्य गनण आम सरोकारवाला क्नकायको ध्यान 
केक्न्रत गरी योजनाबद्ध िङ्गबाट अगाक्ड बढ्न 
क्िलो भर्सकेको महशुस भएको ि । 

तसे्रो प्रसङ्ग : क्तहारको क्बिा सकेर 
काक्िक ३० गत ेकायालय पुगेँ । नवीन कायालयमै 
मुस्कुराउिँै कम्पुटरमा काम गक्ररहेका रहेिन् । 
मलैे “भार् के ि ?” भनपेक्ि िार् म एकिम ूीक 
िु भन्िै मुस्कानसक्हत हात क्मलाउन लक्म्कए । म 
त तीनितक परें– जाँिा रुिँै गरकेा नवीन फकंिा 
त क्िल िोलरे मुस्कुराउिँ ैक्थए । मनमनै लाग्यो– 
भिणरैको त्यक्त ूूलो पीडालाई कस्तो मजाले 
पचाएिन् । अक्न सोचें– सायि बारम्बारको पीडाले 
अभ्यस्त भए होलान् ।  

वास्तवमा हामी कक्ून शारीक्रक अवस्था 
भएका अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरू सिवै िुईवटा 
त्रासका बीच मसु्कुराएर बाँक्चरहेका िौं– एउटा 
शारीक्रक चुन तीको त्रास र अको कक्ूनार् 
हँुिाहँुिै पक्न भक्वरय क्नमार्को त्रास । कक्हले 
शारीक्रक पीडाले हामीलाई क्शक्थल बनाउँि त 
कक्हले अपाङ् गताका कारर् भोगेका अवरोधहरूले 
हामीलाई थक्कत तुल्याउँिन ्। फेक्र पीडा र 
अवरोधसँग सङ् िर्ण गिौं अक्न फेक्र सरुु हुन्ि– 
मुकानसक्हतको िुईवटा त्रासका बीच हाम्रो यात्रा ।  

वास्तवमा हामी धरेै आशावािी मान्िे पक्न 
हौं भन् न मन लाग्ि क्कनक्क अरूलाई जस्तो 
प्रशस्त अवसर, पे्ररर्ा, वातावरर् र समय 
हामीसँग िैन । क्जम्मवेारी, कतणव्य र सपना भने 
समान िन् । क्तनलाई पूरा गनुण नै ि, चाहे सम्भव 
होस ्वा नहोस ्। यही बाटोमा मलैे नवीनको 
अनुहारमा िुशी पक्न िेिें, जीत पक्न िेिें । 

 
(लेिक राक्रिय अपाङ् ग महासड्ि नेपाल पूवाञ्चल 

के्षत्रीय संयोजक हुनुहुन्ि ।) 

फफार 
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महासङ् घले  स् चालर्न गवििहे का  

पवियोजर्ना ि उपलब्धि  
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अपाङ्गताभको ा्यव्तितहरूो  
ममासेिी ो रण 

 
डी.पी.ओ.डी. डेनमाकण सँगको साैेिारीमा सन् 

२०१३ बाट सुरु भएको अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूको समावेशीकरर्सम्बन्धी पक्रयोजना 
यक्तबेला च थो वर्णमा प्रवशे गरेको ि । क्जल्ला 
कायण सक्मक्तमाफण त १० वटा क्जल्ला (ैापा, र्लाम, 
नुवाकोट, क्सन्धुपाल्चोक, कास्की, कक्पलवस्तु, 
जुम्ला, सुिेत, कैलाली र बैतडी) मा र केन्रमा 
क्वक्भन् न गक्तक्वक्धसक्हत यो पक्रयोजना सञ् चालन 
भर्रहेको ि । यस अन्तगणत केन्रीयस्तरमा राक्रिय 
नीक्त तथा कायणयोजना क्नमार्मा पहल गने, 
महासङ् िका क्वक्भन् न संरचनामा सशुासनलाई सुदृि 
गने र क्जल्ला कायण सक्मक्त तथा गाउँ तहमा काम 
गक्ररहेका अपाङ् गता भएका व्यक्ततका स्वावलम्बी 
समूहहरूको क्षमता क्वकास गन े र क्वपि ्

व्यवस्थापनमा अपाङ् गताको समावेशीकरर्का 
लाक्ग काम हँुि ैआएका िन् ।  

केन्र र क्जल्लामा गरी १३ जना कमणचारी 
कायणरत यो पक्रयोजना अन्तगणत भएका 
गक्तक्वक्धबाट केही राम्रा उपलक्धध हाक्सल भएका 
िन् । यस पक्रयोजनाले १० वटा क्जल्लामा १११ 
वटा स्वावलम्बन समूह गून गरी ती समूहमाफण त 
७५९ जना अपाङ् गता भएका व्यक्तत र अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततका ७६ जना अक्भभावकलाई 
प्रत्यक्षरूपमा सङ्गक्ूत गरी अपाङ् गता अक्धकार 
अक्भयानमा सलंग्न गराएको ि । 

क्बतेका ६ मक्हनाक्भत्र यस पक्रयोजना अन्तगणत 
केन्रीय एवं क्जल्लास्तरमा पक्रयोजना सञ् चालन 
सक्मक्त एव ं क्जल्ला च्याप्टरहरूको तै्रमाक्सक 
बैूकहरू सञ् चालन गने, महासङ् िको 
वेबसार्टलाई क्नयक्मतरूपमा अद्यावक्धक गने, 
वाक्र्णकरूपमा पक्रयोजनाको समीक्षा गने, क्वक्भन् न 
क्जल्ला च्याप्टर एवं स्वावलम्बन समूहहरूको 

आलेख 
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ARTICLE 

क्नयक्मत अनुगमन गने जस्ता क्नयक्मत 
क्ियाकलापका साथै अन्य कामसमते भएका िन ्। 

मक्हला, बालबाक्लका तथा समाज कल्यार् 
मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुनरावलोकन एवं पनुलिेन 
भर्रहेको अपाङ् गतासम्बन्धी राक्रिय नीक्त तथा 
कायणयोजना, २०६३ को महासङ् िकै परू्ण 
सक्ियतामा प्रारक्म्भक मस्य िा, २०७२ तयार गन े
काम भर्सकेको ि । प्रारक्म्भक मस्य िाको तयारी 
एवं त्यसमा क्वक्भन् न सम्बक्न्धत क्षेत्रको सुै ाव क्लर्ण 
अक्न्तमरूप क्िने प्रक्ियाका लाक्ग सञ् चालन गक्रन े

कायणिमहरूमा यस पक्रयोजनाले महत्वपूर्ण 
भूक्मका क्नवाह गक्ररहेको ि । त्यसै सन्िभणमा 
हालसम्म केन्रीयस्तरमा बाहेक पूवाञ् चल क्वकास 
क्षेत्र, मध्यमाञ् चल क्वकास क्षेत्र, पक्चमाञ् चल 
क्वकास क्षेत्र एवं सिुरू पक् चमाञ् चल क्वकास 
क्षेत्रमा समेत प्रारक्म्भक मस्य िामा सुैाव 
सङ् कलन कायणिम सम्पन् न भर्सकेका िन ्। 

यसै अवक्धमा भूकम्पबाट अप््यारोमा परेका 
एवं यो पक्रयोजना सञ् चालन भर्रहेका 
क्सन्धुपाल्चोक एवं नवुाकोट क्जल्लामा क्षक्तको 
क्वस्तृत अनुगमन गरी प्रक्तवेिन तयार गक्रयो । ती 
क्षेत्रमा सहयोग आवयक पने अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूका क्नक्म्त क्वशेर् सहयोगका लाक्ग 

साैिेारसँग अनुरोध गरी ती क्जल्लाका क्जल्ला 
च्याप्टरहरूसँगको समन्वयमा राहत क्वतरर् 
कायणिम सञ् चालन गक्रयो । 

यसै अवक्धमा डीपीओडी डनेमाकण को पक्रयोजना 
टोलीले महासङ् िको अनगुमन ्रममर् गरेको ि । 
त्यसिममा डेनमाकण को टोली तथा महासङ् िको 
केन्रीय सक्मक्त एव ं पक्रयोजना टोलीबीच बैूक 
भयो । अनुभव आिानप्रिान गन े अको संयुतत 
बैूकमा महासङ् िको केन्रीय कायालयका साथ ै
क्वक्भन् न क्जल्लाका अपाङ् गता अक्धकार 

अक्भयानकताहरूल े समेत आ-आफ्ना क्जल्लामा 
सञ् चाक्लत पक्रयोजनाबारे जानकारी गराउने काम 
भयो । डके्नस टोलील े गत वैशािको भूकम्पले 
क्षतक्वक्षत बनाएको नुवाकोट क्जल्लाका केही 
गाक्वस एवं ती गाक्वसमा सञ् चाक्लत स्वावलम्बन 
समूहहरूको अवलोकन ्रममर्समेत गर् यो । 

यसका साथै अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूको 
२४औं अन्तराक्रिय क्िवसको सन्िभणमा क्वक्भन् न 
क्जल्ला एव ंकेन्रीयस्तरमा समेत क्वक्भन् न कायणिम 
सञ् चालन, कास्की, नुवाकोट, कैलाली र डोटी 
क्जल्लाको अनुगमन, महासङ् िको सुशासन 
नीक्तलाई अंगे्रजी भार्ामा अनुवाि गरी प्रकाशन 
गने जस्ता कायणिमसमेत गक्रए । 
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महहला, बालबाभलका तथा समाज 
कल्याण मन्तरालयसुँग साझदेारी 

 
सधैंका वर्णहरूमा जस्तै मक्हला, बालबाक्लका 

तथा समाज कल्यार् मन्त्रालयसँगको साैिेारीमा 
यस वर्ण पक्न भृकुटीमण्डपक्स्थत राक्रिय अपाङ् ग 
महासङ् ि नेपालको केन्रीय कायालयमा सूचना 
तथा परामशण केन्र सञ् चालन गने, हरेक चार-चार 
मक्हनामा महासङ् िको मुिपत्र रूपान्तरर्को 
प्रकाशन एवं क्वतरर् गने, िेशका क्वक्भन् न 
क्जल्लामा मक्हला क्हंसासम्बन्धी कायणशाला 
सञ् चालन गने, सिस्य संस्थाहरूमाफण त क्जल्ला एव ं
गाउँस्तरमा चेतनामलूक कायणिम सञ् चालन गन े
काम भएका िन ्। 

यसै क्सलक्शलामा राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि 
नेपाल पक् चमाञ् चल क्षते्रीय अध्यक्ष कल्पना 
िकालको अध्यक्षतामा बुटवलमा चैत ७ र ८ गत े
अपाङ् गता भएका मक्हलामा हुने लैक्ङ्गक क्हंसा 
क्वर्यक िुई क्िन े अक्भमिुीकरर् कायणिम 
आयोजना गक्रयो । 

कायणिममा राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि 
नेपालका बक्ररू उपाध्यक्ष िवेीबहािुर पोिरेलल े
प्रमुि आक्तक्थका रूपमा कायणिमलाई सम्बोधन 
गिै अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका क्वर्यमा 
भएका क्वक्भन् न अप््यारालाई स्थानीयिके्ि 
केन्रस्तरसम्म परु् याउन आफू तयार रहेको 
बताउनुभयो । उहाँले भन् नभुयो– "अपाङ् गता भएका 

व्याक्ततहरूल े आफ्नो अक्धकारका लाक्ग आफैं  
लाग्नुपिण, हामी सक्िय भएमात्र अक्धकार प्राप्त गनण 
सम्भव ि ।"  

अक्भमिुीकरर् कायणिममा महासङ् िका 
केन्रीय उपाध्यक्ष टीका िाहाल, र्लाका प्रहरी 
कायालय बटुवलकी प्रहरी सहायक क्नरीक्षक 
अक्नता महत, मक्हला तथा बालबाक्लका कायालय 
नवलपरासीका प्रमुि उभणला लुर्ँटलेलगायतल े
सहजीकरर् गनुणभयो । ताक्लममा पक् चमाञ् चलका 
१० क्जल्लाका मक्हला तथा पुरुर् गरी ३५ जनाको 
सहभाक्गता क्थयो । 

यसैगरी, चैत मक्हनामा बैाङ क्जल्लाको मस्टा 
गाक्वसका क्वक्भन् न सरोकारवालाबीच अपाङ् गता 
अक्धकार एव ं सीआरपीडी सम्बन्धमा एक क्िने 
अक्भमिुीकरर् कायणिम गक्रयो । अपाङ् ग क्वकास 
क्जल्ला मञ् च बैाङको स्थानीय व्यवस्थापनमा 
सम्पन् न कायणिममा ५० जनाको सहभाक्गता क्थयो ।  

कायणिममा मक्हला क्वकासका प्रक्तक्नक्ध एव ं
अपाङ् ग क्वकास क्जल्ला मञ् चका अध्यक्ष मुकेश 
धामीले सहजीकरर् गनुणभयो । 

 

डीआरपीआई पररयोजना 
 
डीआरपीआई पक्रयोजना योकण  युक्नभक्सणटी 

तयानडा र राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपालको 
साैिेारीमा सञ् चालन भर्रहेको ि । यस अन्तगणत 
अपाङ्ता भएका व्यक्ततहरूको रोजगारीको 
अक्धकार सम्बन्धमा अनुगमन गने र 

समााार 
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रोजगारिाताहरूसँग सक्ियरूपमा सहकायण गररे 
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग नयाँ 
रोजगारीका अवसर क्सजणना गने र भर्रहेका 
अवसरहरूमा पक्न अपाङ् गता भएका व्यक्ततलाई 
समावेश गराउन े जस्ता क्ियाकलाप सञ् चालन 
भर्रहेका िन् । 

यसै सन्िभणमा पक्रयोजनाको साैिेार योकण  
युक्नभक्सणटी, तयानडाबाट पक्रयोजना प्रमुि माक्सणया 
रुई र डीआरपीआई तयानडाका अन्य सिस्य 
साउन २१ िेक्ि २७ सम्म पक्रयोजनाका गक्तक्वक्ध 
तथा उपलक्धधबारे बुझ्न र पक्रयोजनाका आगामी 
कायणक्िशा तय गनण नेपाल आउनुभयो । 

यसैिममा माक्सणया रुई र नेपाल क्स्थत 
डीआरपीआईका कमणचारीले रोजगारिाता तथा 
रोजगारीको िोजीमा रहेका अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूसँग भेटिाट तथा 
परामशण गनुणभयो । 

साउन २४ गत े नेपालमा 
रहेका पाँचवटा क्नजी 
कम्पनीका सीईओहरूलाई 
अमेक्रकाको चक्चणत कम्पनी 
वालमाटणका पवूण अध्यक्ष रान्डी 
लुर्ससँग क्भक्डयो कल 
कायणिम आयोजना गक्रयो ।  

लुर्सले आफ्नो कायणकालमा 
वालमाटण जस्तो बहुचक्चणत 
कम्पनीमा सयौंको सङ्ख्यामा 
अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूलाई रोजगारीको अवसर क्सजणना 
गनुणभएको क्थयो । उहाँल ेनेपालका सीईओहरूलाई 
आफ्नो अनुभव र अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूलाई 
रोजगारीमा समावेश गिा भएको व्यापाक्रक 
फार्िाबार ेबताउनुभयो । 

साउन २५ गते क्वक्भन् न कम्पनीका गरी १० 
जना मानव संसाधन अक्धकृतका लाक्ग अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततहरूलाई रोजगारीमा समावेश गन े
प्रक्िया तथा त्यसका फार्िाका बारमेा जानकारी 
क्िने उद्िेयले कायणशाला आयोजना गक्रयो । 
साउन २५ गते नै रोजगारीको िोजी गक्ररहेका 
कक्रब १५ जना अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूसँग 

अन्तरक्िया कायणिम आयोजना गक्रयो । 
त्यसैगरी, होमनेट नामक गैरसरकारी 

संस्थासँगको सहकायणमा २०७२ पुस ४, ५ र ६ गत े
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग रोजगारीको 
तयारीसम्बन्धी तीन क्िन े कायणशाला आयोजना 
गक्रयो । कायणशालामा डीआरपीआई तथा राक्रिय 
अपाङ् ग महासङ् ि नेपालका तफण बाट क्वशाल 
िाहालले व्यक्ततगत क्ववरर् (सीभी वा वायोडाटा) 
बनाउने, अन्तवाताको तयारीका साथै रोजगारीका 
अन्य क्वक्भन् न पक्षका बारमेा ताक्लम क्िनुभयो ।  

यस कायणशालामा शारीक्रक अपाङ् गता भएका 
व्यक्तत, दृक्रटक्वहीन एव ं बक्हरा व्यक्ततहरूसमेत 
गरेर १५ जनाको सहभाक्गता क्थयो । 

२०७२ फागुन २८ गत े र चैत ५ गत े प्रयत्न 
नेपाल नामक संस्थासँगको सहकायणमा १५ जना 

दृक्रटक्वहीन तथा अल्पदृक्रटक्वहीन व्यक्ततहरूका 
लाक्ग रोजगारीको तयारीसम्बन्धी कायणशाला 
आयोजना गक्रयो । 

२०७२ चैत ३ गत े राक्रिय बक्हरा महासङ् ि 
नेपालसँगको सहकायणमा ६० जना बक्हरा 
व्यक्ततहरूका लाक्ग रोजगारीको तयारीसम्बन्धी 
कायणशाला आयोजना गक्रयो। 

यस ैपक्रयोजना अन्तगणत क्नयक्मतरूपमा अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग रोजगारी उपलधध गराउन 
रोजगारिाताहरूलाई तयार गन ेर भेक्टएका रोजगारीका 
अवसर अनरुूप अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूलाई तयार 
गन ेकाम भर्रहेको ि ।        0 
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एक्सयाली ब क्द्धक अपाङ्गता महासङ् िको २२ 
औं सम्मलेन ्रवीलङ् कको राजधानी कोलम्बोमा २ 
िेक्ि ७ अतटोबर २०१५ सम्म आयोजना गक्रयो । 
नेपालका तफण बाट सम्मेलनमा सहभागी राक्रिय 
सुस्तमनक्स्थक्त कल्यार् संस्थाका केन्रीय अध्यक्ष 
सक्चतानन्ि ्रवीवास्तव एक्सयाली ब क्द्धक 
अपाङ्गता महासङ् िको प्रथम उपाध्यक्ष पिमा 
आगामी २ वर्णका लाक्ग क्नक्वणरोध क्नवाक्चत 
हुनुभयो । यो महासङ् ि ब क्द्धक अपाङ् गताको 
पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा कायणरत एक्सयाली सङ् ि-
संस्थाहरूको िाता सङ्गून हो । 

प्रत्येक २-२ वर्णमा हुन े यस्तो सम्मलेनमा 
एक्सया, युरोप, अमके्रकालगायतका क्वक्भन् न 
रारिबाट ब क्द्धक अपाङ् गताका क्षेत्रका क्व लरे्क, 
क्चक्कत्सक, प्राध्यापक, अक्भभावक, क्शक्षक, 
स्वयंसवेक, प्रशासक, स्व-वकालतकताहरू समेतको 

सहभाक्गता रहनेगिण ।  
बार्सौं सम्मलेनमा ब क्द्धक अपाङ् गताका हक-

अक्धकार, पुनःस्थापना, रोकथाम, क्शक्षा, स्वास््य, 
रोजगारी, क्वक्भन् न सीप तथा आयमूलक 
व्यवसायसम्बन्धी कायणिमका क्वर्यमा क्वक्भन् न 
िेशबाट कायणपत्र प्रस्तुत गक्रए । त्यसिममा आ-
आफ्ना िेशमा ब क्द्धक अपाङ् गताका क्षेत्रमा 
भोग्नुपरेका समस्याका बारमेा व्यापकरूपमा 
िलफल तथा क्वचार एव ं अनुभव आिान प्रिान 
गरी आपसमा सहयोग गिै अगाक्ड बढ्नुपने कुरा 
औंल्यार्यो ।  

सम्मलेनले िोर्र्ापत्र जारी गरी सिस्य 
रारिका सरकारलाई िबाब क्िने उद्िेय क्लई 
कायान्वयन पने प्रक्तबद्धता जनायो ।  

 

प्रस्तुक्त– शशीबाबु पौडले 

किसबाेीमौियमदाअपाङ्गताोकासङ्घाज 

२२औंसम्ो े  

समााार 
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ब क्द्धक अपाङ्गताका 
अक्भभावकहरूको 

महासङ् िको 
पाँचौं साधारर्सभा तथा 
तसे्रो महाक्धवशेन सम्पन् न 
 
ब क्द्धक अपाङ्गताका अक्भभावकहरूको 

महासङ् िको पाँचौं साधारर्सभा तथा तेस्रो 
महाक्धवेशन २०७२ फागुन ५ र ६ गत े पोिरामा 
आयोजना गक्रयो । साधारर्सभा तथा 
महाक्धवेशनको उद् िाटन शहरी क्वकास राज्यमन्त्री 
मञ्जुकुमारी च धरीले गनुणभयो । त्यस अवसरमा 
राज्यमन्त्री च धरीले महासङ् िबाट प्रकाक्शत क्वपि्, 
भूकम्पीय जोक्िमको अवधारर्ा र न्यूनीकरर् 
क्वर्यक पुस्तकको क्वमोचनसमेत गनुणभयो ।  

महासङ् िका अध्यक्ष सवुर्णकेशरी क्चत्रकारको 
सभापक्तत्वमा सम्पन् न सभामा शुभकामना मन्तव्यका 
िममा राज्यमन्त्री च धरील ेमहासङ् िसँग सहकायण 
गनण सरकारलाई िच्िच्याउने प्रक्तबद्धता व्यतत 
गनुणभयो । त्यस्तै, कास्कीका सहायक प्रमिु क्जल्ला 
अक्धकारी, क्जल्ला क्वकास सक्मक्त, राक्रिय मानव 
अक्धकार आयोग क्षते्रीय कायालय, नपेाल अपाङ् ग 
मक्हला सङ् ि, नकेपा (एमाल)े, नपेाल नते्रहीन सङ् ि, 
आईएल सने्टर, र्न्सके पोिरा, महासङ् िका 
अन्तराक्रिय साै िेार ससं्थाका प्रक्तक्नक्ध, सिस्य 
ससं्थाका प्रक्तक्नक्ध, पयणवके्षक, स्वयसंवेकका साथ ै

महासङ् िका कमणचारीको उपक्स्थक्तमा सम्पन् न सभामा 
पोिरा सवेा केन्रसगँ आवद्ध स्ववकालतकताहरूल े
नतृ्यद्वारा स्वागत गर े।  

महाक्धवेशनले महासङ् िको नयाँ कायण सक्मक्त 
पक्न चयन गर् यो । नव क्नवाक्चत कायणसक्मक्तका 
अध्यक्षमा मुकुन्िहक्र िाहाल, उपाध्यक्ष गोकर्णप्रसाि 
आचायण, महासक्चव क्ववराज अक्धकारी, सक्चव 
लक्ष्मी काफ्ल े तथा कोर्ाध्यक्षमा रामनारायर् ्ेरवरू 
रहनुभएको ि । सिस्यहरूमा राजु बस्नेत, शक्शबाब ु
प डले (स्ववकालतकता), कुलप्रसाि िकाल, शारिा 
प डले, धनमाया तामाङ, भाक्गरथा चापागाईं, 
्रवीप्रसाि ्रवेरू तथा कक्पलमुक्न हुमागाईं हुनुहुन्ि । 

 
लचना ब क्द्धक अपाङ् गता 
उत्थान समाज केन्र भवन 
(सनुगाभा होम्स) उद् िाटन 

 

लचना ब क्द्धक अपाङ् गता उत्थान समाज केन्र 
भवन (सुनगाभा होम्स) को उद् िाटन कायणिम 
भव्यरूपमा सम्पन् न भयो । काूमाडौंमा माि २६ गत े
कायणिमका प्रमुि अक्तक्थ संस्थापक लचना 
क्चत्रकार र क्ब्रक्टस स्कुलका प्रधानाध्यापक 
जोरमोरीले संयुिरूपमा सुनगाभा होम्स भवनको 
उद्िाटन गनुणभएको हो । 

कायणिममा सुनगाभा मक्हला व्यवसायी ताक्लम 
केन्रकी अध्यक्ष सुवर्णकेशरी क्चत्रकारले समाजमा 
रहेका ब क्द्धक अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूलाई 
अवसर क्िएको िण्डमा अरू नागक्रकसरह 

समााार 
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व्यावसाक्यक सीप, संस्कृक्त (कल्चर), िेलकुि 
(स्पोटण), क्सलार् बुनार्, क्ब्रकेट उत्पािनलगायतका 
काम गनणसतने भएकाले उनीहरूका अक्भभावकलाई 
उनीहरूको िक्षता अनुसार क्शक्षा सेवा आयोग, 
लोक सवेा आयोग, क्नजीस्तरका बङै् क, 
क्डपाटणमने्टल स्टोसण आक्िमा रोजगारीका लाक्ग 
िेशभक्रका अपाङ् गताका क्षेत्रमा काम गन े सङ् ि–
संस्थाका साथै अक्भभावकहरूले पक्न आवाज 
उूाउनुपिण भन् नभुयो । 

कायणिमका प्रमुि अक्तक्थ जोरमोरीले क्ब्रक्टस 
स्कुलका तफण बाट आगामी क्िनमा ब क्द्धक 
अपाङ् गता भएका मक्हलाहरूको उन् नक्त, प्रगक्त, 
अध्ययन, व्यावसाक्यक सीप क्वकास गनण र भवनको 

बाँकी कामका लाक्ग पक्न बजेट क्वक्नयोजन गनण 
आफू लाक्गपने बताउनुभयो ।  

साथै, कायणिममा राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि 
नेपालका उपाध्यक्ष टीका िाहाल, डेनमाकण  र 
एफएओ नवेका प्रक्तक्नक्ध रेरू् लोहनीले भवन 
बनाउन लागेकोमा िःुसी व्यतत गिै आफ्नातफण बाट 
पक्न सहकायण गरी अगाक्ड बढ्ने प्रक्तबद्धता 
जनाउनुभयो । 

कायणिममा उपक्स्थत सभासि् लक्ष्मर् 
राजवंशील ेव्यवस्थाक्पका संसि ्अन्तगणतको मक्हला, 
बालबाक्लका, ज्येरू नागक्रक सक्मक्तको सिस्यका 
हैक्सयतले पिाक्ड पाक्रएका सीमान्तकृत अपाङ् गता 
भएका व्यक्ततहरूका सवालमा सक्मक्तका 

सभापक्तसमक्ष र सिनमा पक्न कुरा उूाउिँा पक्न 
आफ्ना कुरालाई बेवास्ता गक्रएको हुनाल े सभासि ्
पिबाट राक्जनामा क्िने िोर्र्ा गनुणभयो ।  

 

ससु्तमनक्स्थक्त बाल क्वद्या 
मक्न्िरको साधारर्सभा 
 
ससु्तमनक्स्थक्त बाल क्वद्या मक्न्िरको २१ औ ंवाक्र्णक 

साधारर्सभा तथा सातौं अक्धवशेन फागुन १२ गत े
बधुवार सम्पन् न भयो । ससं्थाका अध्यक्ष लोकराज 
भुर्ालको अध्यक्षतामा भएको कायणिममा प्रमिु अक्तक्थ 

बटुवल उपमहानरपाक्लकाका 
सामाक्जक कल्यार् 
महाशािा प्रमिु भुवाप्रसाि 
लरँु्टलेल े सम्बोधन गि ै
अपाङ् गतामा पक्न क्वक्भन् न 
प्रकृक्त हुन े र त्यसमा अ  ै
जक्टल समस्याको रूपमा 
ब क्द्धक अपाङ्गता भएका 
बालबाक्लका रहेको भन्ि ै
उनीहरूका लाक्ग सबकैो 
क्वशेर् सहयोग र हेरचाह 
आवयक भएको बताउनभुयो 
। उहाँल े भन् नभुयो– 
"अपाङ् गता हुन ु कुन ै गल्ती 

होर्न । सब ै क्मलरे अपाङ् गताको क्वर्यमा सहकायण 
गनुणपिण ।" 

कायणिममा राक्रिय मानव अक्धकार आयोग 
उपके्षत्रीय कायालय बुटवलका प्रमिु क्िपकजङ्ग 
ध्वज काकीले अपाङ् गताको क्वर्य सबैको साैा 
भएको भन्िै यसका लाक्ग आफूहरू सहकायण गरेर 
अगाक्ड बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । 

राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपाल पक् चमाञ् चल 
क्षेत्रीय कायालय बुटवलकी संयोजक साक्वत्रा 
क्िक्मरे, गैरसरकारी ससं्था महासङ् ि रूपन्िेहीकी 
सिस्य रीमा बीसी, समाजसेवी शेरबहािुर गोतामे, 
आमोि क्समांगैडालगायतले पक्न कायणिमलाई 
सम्बोधन गनुणभयो । 

समााार 
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पक् चमाञ् चलको अध्यक्षमा िकाल 
 
राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपाल 

पक् चमाञ् चलको फागुन ८ गते भएको आूौं वाक्र्णक 

साधारर्सभा तथा पाँचौं अक्धवशेनले कल्पना 
िकालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको  
ि । रूपन्िेही अपाङ् ग पनुःस्थापना केन्रकी अध्यक्ष 
रहेकी िकाल यस अक्ि सहसक्चव पिमा 
हुनुहुन््यो । 

उहाँल े अध्यक्षका प्रत्यासी दृक्रटक्वहीन उत्थान 
सङ् िका अध्यक्ष हुमनाथ अक्धकारीलाई ९ मतल े
पराक्जत गनुणभएको हो । अक्धकारी यस अक्ि 
कोर्ाध्यक्ष पिमा हुनुहुन््यो । अध्यक्ष पिमा सहमक्त 
नभएपक्ि भएको क्नवाचन प्रक्ियामा पक् चमाञ् चल 
क्वकास क्षेत्रका १६ क्जल्लाका कक्रब १५० 
प्रक्तक्नक्धल ेमतिान गनुणभयो । 

तनहँुको िम लीमा भएको अक्धवेशनल े
उपाध्यक्षमा प्रक्मला ्रवरेूलाई क्नक्वणरोध चयन गरेको 
ि भन े कोर्ाध्यक्षमा क्वकास क्िक्मर े क्नवाक्चत 

हुनुभएको ि । सक्चवमा सरुेन्र ित्री र 
सहसक्चवमा शीला क्िक्मरे क्नक्वणरोध क्नवाक्चत 
हुनुभयो । त्यस्तै, सिस्यहरूमा सामान्य 
अपाङ् गतातफण  पवनकुमार बस्नेत र अक्नता शमा, 
अक्त अशतत सिस्यतफण  मनोज पँगेनी र िोमकला 
सापकोटा, मधेशी सिस्यतफण  िीपनारायर् हक्रजन, 
जनजाक्ततफण  वीरेन्र राना र िक्लततफण  कमला 
पक्रयार क्वजयी हुनुभएको क्नवाचन सक्मक्तल े
जनाएको ि । 
 
महासङ् िका नवक्नवाक्चत 
पिाक्धकारीको सम्मान 

राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपाल पक् चमाञ् चल 
के्षत्रीय सक्मक्त बुटवलल े पुस ११ र १२ गते 
पोिरामा सम्पन् न १६ औ ँवाक्र्णक साधारर्सभा तथा 
सात  ँमहाक्धवेशनबाट पिाक्धकारीमा क्नवाक्चत यस 
क्षेत्रका वाक्सन्िालाई स्वागत तथा सम्मान गर् यो । 

माि १२ गत े आर्तबार बुटवलमा कायणिम 
आयोजना गरी राक्रिय अध्यक्ष सिुशणन सवुिेीसक्हत 
बक्ररू उपाध्यक्ष िेवीबहािरु पोिरले, सक्चव 
ओमप्रकाश बञ् जाडे र केरीय सिस्यहरू चन्रकान्त 
प ड्याल, क्शवकुमार ज्ञवाली, सुगम भट्टराई, 
प्रक्मला जोशी, रामरतन हक्रजनलाई स्वागत तथा 
सम्मान गक्रएको हो । 

बुटवल उपमहानगरपाक्लकाका प्रमिु कायणकारी 
अक्धकृत धु्रवबहािरु िड्काले नवक्नवाक्चत अध्यक्ष, 

वक्ररू उपाध्यक्षसक्हतका पिाक्धकारीलाई िोसल्ला 
ओिाई अक्बर लगाएर सम्मान गनुणभएको हो ।  

महासड्घका क्षे त्रीय गवतविवि 
समााार 
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राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपाल 
पक् चमाञ् चल क्षेत्रीय कायणवाहक अध्यक्ष प्रकाश 
पन्तको अध्यक्षतामा भएको कायणिममा क्षेत्रीय 
सहसक्चव कल्पना िकालले स्वागत मन्तव्य व्यतत 
गनुणभयो ।  

कायणिममा प्रमिु क्वक्शरू अक्तक्थ तथा 
राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपालका केन्रीय 
अध्यक्ष सुिशणन सुविेीले अबको अपाङ् गता 
आन्िोलनमा अक्त अशतत, पूर्ण अपाङ् गता भएका 
क्वकट स्थानका अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूलाई 
समाजको मलूधारमा ल्याउन क्वशेर् जोड क्िनुपने 
बताउनुभयो ।  

उहाँले भन् नुभयो– "हामी केही बुझ्ने व्यक्ततहरू 
भएका िौं तर वर्ौंिके्ि अपाङ् गता भएकै कारर् 
क्हंसा सहिै आउनुभएका व्यक्ततहरूलाई िलुा 
समाजमा ल्याएर प्रक्तस्पधा गनणसत न े कसरी 
बनाउने भन् नतफण  लाग् नपुिण ।" 

त्यस अवसरमा बुटवल उपमहानगरपाक्लकाका 
प्रमुि कायणकारी अक्धकृत िड्काले अन्य 
क्जल्लामा भन्िा रूपन्िेहीमा अपाङ् गता भएका 
व्यक्ततहरूका लाक्ग भनरे क्वक्नयोजन भएको बजेट 
सही िङ्गल े प्रयोग गक्रएको पार्एको भन्ि ै
आगामी क्िनमा लक्क्षत समिुायको रकम लक्क्षत 
समिुायकै क्हतमा िचण हुनपुिण भन् नुभयो ।  

उहाँले अपाङ् गताको नाम भजाएर भिामात्र 
पचाउने तर ूोस कायणप्रगक्त गनण नसत ने प्रवकृ्ि 
अन्त्य हुनपुनमेा जोड क्िनभुयो । 

 
दृक्रटक्वहीनहरूको साथणक अक्भयान 
एक व्यक्तत एक र्टँा  

 
दृक्रटक्वहीन व्यक्ततहरू एकजुट भएर लाग् ने हो 

भने अनुकरर्ीय काम गनण सतिन् भन् ने उिाहरर् 
पक्िल्लो समयमा रूपन्िहेीका दृक्रटक्वहीनहरूल े
प्रस्तुत गरेका िन् ।  

रूपन्िेही नेत्रहीन सङ् िले सञ् चालन गरेको 
'एक व्यक्तत एक र्ँटा' अक्भयान अन्तगणत आफ्न ै
भवन बनार्सकेको ि । यद्यक्प, भवनमा अै ैकेही 
पूवाधारको क्वकास गनुण आवयक रहेको ि । 

भवनको नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा 
उजामन्त्री टोपबहािुर रायमाैीले उद् िाटन 
गनुणभयो ।  

केही वर्ण पक्हलािेक्ि सुरु भएको 'एक व्यक्तत 
एक र्ँटा' अक्भयान अन्तगणत अपाङ् गता भएका 
व्यक्तत, दृक्रटक्वहीन व्यक्ततहरूसँग चन्िा सङ् कलन 
गक्रएको क्थयो । अक्भयानमा बुटवल 
उपमहानगरपाक्लका र क्जल्ला क्वकास सक्मक्तल े
पक्न साथ क्िएका िन ्।  

बुटवल– १४, तामनगरमा दृक्रटक्वहीनहरूल े
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग 
पक् चमाञ् चल क्षेत्रस्तरीय ताक्लम केन्र तथा 
आ्रवयस्थलको रूपमा क्वकास गनेगरी ४ वटा 
कोूा र एउटा कायणिम हलसक्हतको भवन 
क्नमार् गरेका हुन् । 

रूपन्िेही नेत्रहीन सङ् िका अध्यक्ष बालकृरर् 
मराक्सनीका अनुसार, अक्हलेसम्म कक्रब ३३ लाि 
रुक्पयाँ िचण भएको ि, जसमा ७ लाि ३० हजार 
रुक्पयाँ क्जल्ला क्वकास सक्मक्त र बुटवल 
उपमहानगरपाक्लकाल ेसहयोग गरकेा िन ् । अन्य 
सबै रकम दृक्रटक्वहीनहरूले चन्िा उूाएका हुन् । 
नेपाल नेत्रहीन सङ् िल े केन्रबाट ५० हजार 
रुक्पयाँ उपलधध गराएको ि ।  

रूपन्िेही नेत्रहीन सङ् िका संस्थापक अध्यक्ष 
तथा राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि रूपन्िेहीका 
अध्यक्ष आत्मराम प डलेको नेतृत्वमा भवन क्नमार् 
कायण सुरु गक्रएको क्थयो ।  

तीन क्ूा जग्गामा क्नमार् भएको भवनलाई 
गुरुयोजना अनुसार क्षेत्रीय ताक्लम केन्रको रूपमा 
क्वकास गनण अै ै कक्रब ४० लाि रुक्पयाँ अभाव 
भएको रूपन्िेही नेत्रहीन सङ् िका अध्यक्ष 
मराक्सनीले जानकारी क्िनुभएको ि । उहाँ 
भन् नुहुन्ि– "ओत लाग् ने एउटा भवन क्नमार् गरेका 
िौं तर गुरुयोजना अनुसार के्षत्रीय ताक्लम केन्र 
बनाउन अैै ४० लाि रुक्पयाँ अभाव रहेको ि ।" 

क्व.सं. २०५४ सालमा स्थापना भएको रूपन्िेही 
नेत्रहीन सङ् िलाई क्वक्धवतरूपमा क्व.सं. २०६४ 
सालमा क्जल्ला प्रशासन कायालय रूपन्िेहीमा िता 
गक्रएको हो ।  

भवन क्नमार् भर्रहेको स्थानको जग्गा 

समााार 
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सावणजक्नक जग्गा हो । त्यस क्षेत्रका 
राजनीक्तक िल, सरोकारवाला 
क्नकाय र स्थानीय क्नकायले सहमक्त 
गरेर रूपन्िेही नेत्रहीन सङ् िलाई 
क्िने क्नर्णय गरेका हुन् । 

रूपन्िेही क्जल्लामा अक्हले ५ 
हजार ९९१ अपाङ् गता भएका व्यक्तत 
रहेका िन् । उनीहरूबाट एक 
व्यक्तत एक र्टँा बराबरको सहयोग 
जुटाउन ेअक्भयान रहेको ि । 

उपप्रधान तथा उजामन्त्री 
टोपबहािरु रायमाैील े रूपन्िेही 
नेत्रहीन सङ् िको नवक्नणमत ताक्लम 
तथा आ्रवय भवनको पुस १५ गत े
उद् िाटन कायणिममा अपाङ् गताको 
क्वर्यमा सरकार गम्भीर रहेको र अक्हल े प्रिान 
गने गरेको अपाङ् गता भिा बिाउन आफूल े
हिैसम्म पहल गने बताउनभुयो ।  

उहाँल े नवक्नक्मणत भवनका अन्य भ क्तक 
पूवाधार क्नमार्का लाक्ग मन्त्रालयस्तरबाट सतिो 
प्रयास गने प्रक्तबद्वता जाहरे गिै आक्थणक, भ क्तक 
र वगीयरूपमा पिाक्ड परकेा नपेाली समाजमा अै 
अपाङ् गता जगत ैनै पिाक्ड परेको ि भन् नुभयो । 

कायणिममा क्जल्ला क्वकास सक्मक्त रूपन्िेहीका 
सामाक्जक शािा अक्धकृत िुगाप्रसाि ्रवेरू, बुटवल 
उपमहानगरपाक्लकाका प्रमुि कायणकारी अक्धकृत 
धु्रवबहािरु िड्का, नेपाली काँगे्रसका क्जल्ला 
सिस्य िगेन्र शमा, नेत्रहीन पुनःस्थापना कायणिम 
रूपन्िेहीका क्षेत्र क्निेशक पे्रम महजणनलगायतल े
समेत मन्तव्य व्यतत गनुणभयो ।  

– कृष्ण खनाल 
 
अपाङ् गता अक्धकार प्रवद्धणनसम्बन्धी 
अक्भमिुीकरर् 

 
राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपाल र 

नेिरल्याण्ड लेप्रोसी क्रक्लफ नेपालको साैिेारीमा 
सुिरू पक् चमाञ् चल क्वकास क्षेत्रका ४ क्जल्लामा 
एक क्िने अपाङ् गता अक्धकार प्रवद्धणनसम्बन्धी 

सरोकारवाला क्नकायहरूबीच एक क्िन े
अक्भमिुीकरर् कायणिम गक्रयो । 

कञ् चनपुर, डडलेधुरा, डोटी र अिाम 
क्जल्लामा अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरूका क्षेत्रमा 
काम गने संस्थाहरू (डीपीओ) तथा क्वक्भन् न 
सरकारी एवं गैरसरकारी सरोकारवाला 
क्नकायहरूबीच सन् २०१५ को नोभेम्बर मक्हनाको 
पक्हलो साता अपाङ् गता अक्धकार प्रवद्धणनका लाक्ग 
अक्भमिुीकरर् कायणिम गक्रएको हो । 

डडेल्धुरा क्जल्लामा अपाङ् ग कल्यार् सवेा 
सक्मक्त डडेल्धरुा, डोटी क्जल्लामा अपाङ् ग सवेा 
सङ् ि डोटी, अिाम क्जल्लामा अपाङ् ग उत् थान 
समूह र कञ् चनपरु क्जल्लामा अपाङ् ग सेवा 
सङ् िको स्थानीय व्यवस्थापनमा अक्भमिुीकरर् 
कायणिम भएका हुन् ।  

राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपालका कायणिम 
अक्धकृत क्वमल प डले र निेरल्याण्ड लेप्रोसी 
क्रक्लफ नेपालका कायणिम संयोजक नन्िलाल 
बास्तोलाले सहजीकरर् गनुणभएको कायणिममा 
राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपाल सिुरूपक् चम 
क्षेत्रीय संयोजक जीवन भट्ट र निेरल्याण्ड 
लेप्रोसी क्रक्लफ नेपाल धनगिीका क्षेत्रीय संयोजक 
पुस्कर काफ्लेको समेत सहभाक्गता क्थयो ।  

यी क्जल्लामा अपाङ् गता भएका व्यक्त त , 
क्तनका पक्रवार तथा अपाङ् गतासँग प्रत्यक्ष 
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सम्बन्ध राख् ने क्नकायहरूको एकीकृतरूपमा 
क्षमता क्वकास गिै अपाङ् गताको क्वर्यहरूमा 
प्रभावकारी िङ्गबाट पक्रचालन गरेर 
अपाङ् गता भएका व्यक्त तहरूको अक्धकार 
उपभोग गनण सत ने वातावरर् तयार गनण 
क्जल्लास्तरमा काम गक्ररहेका सम्बक्न्धत 
सरकारी तथा गैर सरकारी क्नकायहरूको 
प्रत्यक्ष सहभाक्गतामा कायणिम सञ् चालन 
गक्रएको हो । 

 
ससु्तमनक्स्थक्त बाल क्वद्या मक्न्िरको 
साधारर्सभा 
 
 सुस्तमनक्स्थक्त बाल क्वद्या मक्न्िरको २१ औ ं
वाक्र्णक साधारर्सभा तथा सातौं अक्धवेशन फागुन 
१२ गते बुधवार सम्पन् न भयो । संस्थाका अध्यक्ष 
लोकराज भुर्ालको अध्यक्षतामा भएको कायणिममा 
बुटवल उपमहानरपाक्लकाका सामाक्जक कल्यार् 
महाशािा प्रमिु भुवाप्रसाि लुर्ँटले प्रमिु आक्तक्थ 
हुनुहुन््यो । 
 कायणिमलाई सम्बोधन गिै प्रमुि 
अक्तक्थ लुर्ँटलेले अपाङ् गतामा पक्न क्वक्भन् न 
प्रकृक्त हुन ेर त्यसमा अै जक्टल अवस्थामा 
ब क्द्धक अपाङ्गता भएका बालबाक्लका 
रहेको भन्िै उनीहरूका लाक्ग सबैको क्वशेर् 
सहयोग र हेरचाह आवयक भएको 
बताउनुभयो । उहाँले भन् नभुयो– “अपाङ् गता 
हुनु कुनै गल्ती होर्न । सबै क्मलेर 
अपाङ् गताका क्वर्यमा सहकायण गनुणपिणि ।”  
 कायणिममा राक्रिय मानव अक्धकार 
आयोग उपके्षत्रीय कायालय बुटवलका प्रमिु 
िीपकजङ्ग ध्वज काकीले अपाङ् गताको 
क्वर्य सबैको साैा भएकाले यसका लाक्ग 
आफूहरू सहकायण गररे अगाक्ड बढ्न तयार रहेको 
बताउनुभयो ।  
 राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नपेाल 
पक्चमाञ् चल क्षेत्रीय कायालय बटुवलकी संयोजक 
साक्वत्रा क्िक्मरे, गैरसरकारी संस्था महासङ् ि 
रुपन्िेहीकी सिस्य रीमा बीसी, समाजसेवी 

शेरबहािरु गोतामे, आमोि क्समागैंडालगायतले पक्न 
कायणिमलाई सम्बोधन गनुणभयो । 

 
अपाङ् गतामतै्री नमनूा गाउ ँक्नमार्का 
लाक्ग कायणयोजना तयारी गोरूी 

 
कञ् चनपुर क्जल्लाको बार्सेक्बचवा एवं कैलाली 

क्जल्लाको जोशीपरुमा अपाङ् गतामैत्री नमूना गाउ ँ
क्नमार् गनण आगामी ५ वर्णका लाक्ग कायणयोजना 
तयार गक्रएको ि । 

राक्रिय अपाङ् ग महासङ् ि नेपालको आयोजना 
एवं निेरल्यान्ड लेप्रोसी क्रक्लफ नेपालको आक्थणक 
साैिेारीमा गाउँस्तरका क्वक्भन् न सरोकारवालाबीच 
आयोक्जत िुईक्िने कायणयोजना क्नमार् गोरूीबाट 
कायणयोजना तयार गक्रएको हो । गोरूीमा 
कायणयोजनाको प्रभावकारी कायान्वयनका क्नक्म्त 
क्वक्भन् न क्षेत्रका सम्बक्न्धत सरोकारवालाहरूको 
प्रक्तबद्धता क्लने कामसमते गक्रयो ।  

कायणिममा गाक्वसका सक्चव एवं अन्य 

कमणचारी, राजनीक्तक िलका प्रक्तक्नक्ध, स्वास््य 
च की, क्वद्यालय/तयाम्पसका प्रक्तक्नक्ध, प्रहरी च की, 
सामुिाक्यक वन, आमा समूह तथा अन्य समूह/
सक्मक्त, गैरसरकारी क्नकायका प्रक्तक्नक्ध, 
अपाङ् गता भएका व्यक्ततहरू एवं उनीहरूका 
अक्भभावकको सहभाक्गता क्थयो । ० 

समााार 





ाौहधकअपाङ्गौं ाएकका््ितिहका
अिएएाेकहूलको महासङ्घको पो ीरामा
स्पन्त्बौं श्ो अिव शेनब। 

कैलाल ििल्लाको वबगढ माअपाङ्गौं ास्ान्त्व राहि्
ब िौं ौं माका्च् ो िबाको मस््ौदामासझुाेदद दैसदुकर

पितमाञ्तलहेकासक्षशत्रकाअपाङ्गौं ाअिवकारकममी । 

अन्त्ौं राचहि्महहलाश्रिमकददेस(मातच८)का
सन्त्दएचमाआ्ो ििौं का्चक्रमकासहएाग । 

माइराइ बशपालसँगको साझशदार माकाठमाी मा
आ्ो ििौं अपाङ्गौं ास्ान्त्व ब िौं ौं माका्च् ो िबाको 
मस््ौदामासझुाेसङ्कलबका्चक्रमकासहएाग । 



२०७२ पुस ११ र १२ गते पोखरामा सम्पन् न माास्घको ो  
सातौं मााधिवेशनो ा ोे ाी दृश्य । 
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