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प्रकाशन सन्दभभ 

सामावजक कायभमा ब्यवि र समुहहरुिाई चिायमान बनाउनको िावग ताविमको आिश्यक 

पदभछ । मावनसहरुिे ज्ञान आजभन अध्ययन, अििोकन र वसकाइबाट पररपुर्तत गदभछन् । सीप आजभन 

गनभ अध्ययनिे मात्र पुरा नहुनसक्छ, त्यतता सीपहरु ताविमि े पररपुर्तत गदभछ । तर ताविमि े

तितफुतभ रुपमा ब्यविमा क्षमता पररपुर्तत गररददने होइन, ब्यविवभत्र भएको अन्तरवनवहत क्षमतािाई 

प्रष्फुटन मात्र गररददने हो । पेवन्सििाई िखेे्न बनाउनको िावग पेवन्सिकटरमा राखेर केही बरे 

घुमाएपछी िेख्नको िावग वतखो र सवजिो टुप्पो दवेखन्छ । तर पेवन्सिकटरिे पेवन्सिको वभत्र रहकेो 

सुइ भने काम गदनै केिि त्यो सुइको आकार वतखो र िेख्न सवजिो बनाइददन्छ । ताविम एक पटक 

विएर िा ददएर सधैको िावग पुरा हुने वबषय होइन । पेवन्सिको टुप्पोिे िेख्न छोडेपछी हामी पुन 

त्यसिाई वतखारेर िेखे्न बनाए झै समय सापेक्ष ताविम विइरहन ुपदभछ ।  

ताविममा सहभागीहरुका वबवशविकृत आिश्यकताहरु हुन्छन ्। ती आिश्यकताहरुको सम्बोधन गरी 

अथभपुणभ सहभावगतामा ताविम सञ्चािन गनुभ सहजकताभको कतभब्य हुन्छ ।  राविय अपाङ्ग महासंघ 

नेपाि सब ैप्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यविहरुको सिािको िकाित गन ेछाता संतथा हो । तर 

सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यविहरुका आिश्यकताहरुको सम्बोधन गरी एकै ठाउँमा एकै पटक 

ताविम सञ्चािन गने उदशे्यका साथ यो ताविम सहजीकरण पुवततका तयार गररएको हो । यस 

पुवततकामा भएका वबवधहरुमाफभ त बौविक अपाङ्गता, अरटजम, श्रिणदवृिविवहन, बहुअपाङ्गता 

भएका ब्यविहरु समेतको सहभावगतामा ताविम सञ्चािन भइसकेको छ ।  

पाँच ददनको िावग तयार गररएको यो ताविम फरक वबवधहरुबाट सञ्चािन गने गरी तयार गररएको 

छ । ताविमका सहभागीहरु अपाङ्गताको विविधतािाई मध्यनजर गरी तय गररएकोि ेताविम नया ँ

वबवधबाट सञ्चािन गन ेअवभप्रायि ेपुवततकामा कुनै पवन प्रकारको पािप्िाइन्ट तिाइडहरु रावखएको 

छैन । ताविम खेि, वनबाभचन, मनोरञ्जन, नाटक, समुहकायभ, भूवमका वनबाभह, वहडद ैकाम गद ैजतता 

वबवधहरुबाट सञ्चािन गने गरी पररकल्पना गररएको छ । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका 

ब्यविहरुिाई  ददक्क निागोस, झन्झट नहोस भन्ने उदशे्यि ेताविमका शत्रहरु चयन गररएका छन् । 

यो ताविम सहजीकरण पुवततकाबाट महासंघका सदतय संतथा र महासंघमा आिि नभएका तर 

अपाङ्गतावभत्र पवन वसमान्तकृत समुहमा रहकेा अपाङ्गता भएका दोश्रो पुतताका ब्यवि िा समुह 

समेतको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ ।  

 

धन्यबाद ।  
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