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संघले नीतिगि पैरवीका लातग नीति तनर्ाािाहरूसँग सहकार्ा गरै्द आएको छ भने अपाङ्गिा भएका र्तहलाहरूको 

शसक्तिकरणका लातग सरु्र्दार्र्ा क्षर्िा अतभबृक्ति गने कार् गरै्द आइरहेको छ । र्सका लातग संघले स्थानीर् 

िहरे्दक्ति प्ररे्दश र केन्द्रसम्म अपाङ्गिा भएका र्तहलाहरुलाई नेिृत्व तवकास, तशक्षा, स्वास्थ्य, िातलर्हरू, 

सचेिनारू्लक कार्ाक्रर् र स्वरोजगारलाई प्राथतर्किा तर्दएर कार्ाक्रर्हरू सञ्चालन गरररहेको छ भने अपाङ्गिा 

भएका र्तहलार्ातथ भइरहेका तहंसा र तवभेर्दर्ा परेकाहरूका लातग न्यार् तर्दलाउन पहल गने, उनीहरूलाई 

पुनास्थापना गने कार् गरै्द आएको छ ।  

 

नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघ अपाङ्गिा भएका र्तहला िथा बालबातलकाको अतिकार सुतनतिििाका लातग स्वरं् 

अपाङ्गिा भएका र्तहला संगतिि भइ तव.सं. २०५४ सालर्ा रातरि र् स्तरर्ा स्थापना भएको हो । अपाङ्गिा भएका 

र्तहलाद्वारा नै नेिृत्व गरेको संस्थाले सञ्जाल तवस्तार, सरु्र्दार्र्ा सरू्ह गिन, नीतिगि वकालि, लैंतगक 

तहंसातवरुिका अतभर्ान र तवद्यर्ान कानुनी अतिकारका साथै राज्यका सेवा सुतविाका वारेर्ा अतभरु्क्तिकरण र 

प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गने सवाललाई प्ररु्ि रु्द्दाको रुपर्ा तलइ कार् गरै्द आइरहेको छ ।  

 

हाम्रो भनाइ 
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अपाङ्गिा भएका र्तहलाको शसक्तिकरण गरी आफूतवरुिको लैंतगक तवभेर्दतवरुि लड्न सके्न वनाइ सार्ातजक 

न्यार् स्थातपि गना सरु्र्दार्रे्दक्ति नै आवाज बतलर्ो बनाउनुपछा  भने्न र्ान्यिालाई केन्द्रर्ा रािेर संघले सरु्र्दार्र्ा 

रहेका अपाङ्गिा भएका र्तहला र आवश्यकिा अनुसार अतभभावकलाई संगतिि गने, अतभर्ानलाई वतलर्ो वनाउँरै्द 

आवाज वुलन्द पाना  नेिृत्व िर्ार पाने कार् गरररहेका छ र र्ो पक्ष अपाङ्गिा, र्तहला आन्दोलनको वतलर्ो पक्ष पतन 

हो । र्ो कार्ले उनीहरूलाई शसि र्ातै्र बनाएको छैन आतथाक रुपर्ा आत्मतनभार र स्वरोजगार वन्न पतन र्हत्वपूणा 

भूतर्का तनवााह गरेको छ । साथै पररवार र सर्ाजले हेने दृतरकोण पतन सकारात्मक वन्न सघाउ पुर् र्ाएको छ ।  

संघले अपाङ्गिा भएका र्तहलाको आत्मसम्मान सतहि सर्ाजर्ा अन्यले जतिकै जीवन र्ापन र बाँच्न पाउने 

अतिकारको वकालि गरै्द उनीहरूर्ातथ हुने तहंसातवरुिको अतभर्ान, सार्ातजक, साँसृ्कतिक, राजनीतिक र 

आतथाक अतभर्ानहरू सञ्चालन गरररहेका छ । संघले िर्ार पारेको आफ्नो पञ्चवर्षीर् रणनीतिक र्ोजनार्ा पतन र्ीनै 

अतभर्ानहरूलाई प्राथतर्किाका साथ अझै शसि बनाउरै्द लैजाने प्रण गरेका छ ।  

 

र्ो वातर्षाक बुलेतिनर्ा हार्ीले एकवर्षार्ा सञ्चालन गरेका र्सै्त अतभर्ानहरू र गतितवतिहरूको छोिो तववरण 

सरे्िेका छ  ं।  

र्सथा संस्था स्थापनाको २४ वरे्ष र्ात्रासम्म आइपुग्दा थुपै्र तक्रर्ाकलापहरू रातरि र् िथा अन्तराातरि र्स्तरर्ा सहभातगिा 

वढाएको छ । संजाल तवस्तार गरेको र सं्वर् अपाङ्गिा भएका र्तहलाहरूले तवतभन्न के्षत्रर्ा सहभातगिा र नेिृत्व 

गरररहेको अवस्थालाई र्हत्वपूणा उपलव्िीको रुपर्ा तलन सतकन्छ ।  

र्सतवचर्ा नेपाल सरकार र अन्तराातरि र् साझेर्दार तनकार्हरूले सरे्ि आतथाक, प्रातवतिक र तवज्ञिाको सहर्ोग, 

साझेर्दारीका कारणले संघ अतहले रातरि र्रुप रै्  एक स्थातपि संस्थाको पतहचान वनाउन सफल भएको जानकारी 

गराउँरै्द हार्ी सवै प्रति आभार व्यि गर्दाछ  ं । र्सैगरर संस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपर्ा सहर्ोग गने व्यक्ति र 

संस्थाहरू, कर्ाचारी िथा स्वरं्सेवकहरूलाई पतन आगार्ी तर्दनर्ा सरे्ि र्सै्त हािेर्ालोको अपेक्षा सतहि िन्यवार्द 

िथा आभार व्यि गर्दाछ  ं।  

 

 

िीका र्दाहाल 

अध्यक्ष 

नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघ, कालोपुल, कािर्ाड  ं। 
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पररकल्पनााः   

सर्ावेशी, सर्िारू्लक र न्यार्पूणा सर्ाज जहाँ नेपालका अपाङ्गिा भएका बातलका र्तहलाहरूले 

स्वातभर्ानी जीवन तविाउनेछन् ।  

धे्यर्:  

अपाङ्गिा भएका बातलका, र्तहलाहरूलाई सर्ाजका सबै के्षत्रर्ा सर्ावेशीकरण, अतिकारको व्यवस्था र 

उपभोगका लातग संगतिि, सशक्तिकरण र वकालि गने ।    

उदे्दश्य: 

 अपाङ्गिा भएका र्तहलाहरूको अतिकारका लातग नीति तनर्ााण प्रतक्रर्ार्ा वकालि र सहभागी हुने, 

 अपाङ्गिा भएका र्तहलाहरूसँग सम्बक्तिि नीतिहरूको कार्ाान्वर्नको लातग वकालि गने, 

 अपाङ्गिा भएका र्तहलाहरुका रु्द्दा र अतिकारहरूप्रति सकारात्मक दृतरकोण तवकास गना राज्यसतहि 

सर्ाजलाई संवेर्दनशील बनाउने,  

 क्षर्िा तनर्ााणर्ाफा ि अपाङ्गिा भएका र्तहलालाई सशि बनाउने, 

 अपाङ्गिा भएका र्तहलालाई सुरतक्षि घरहरू उपलब्ध गराउन  सार्ातजक सुरक्षा र आश्रर्, 

 रोजगारी, आर्आजान, उद्यर्शीलिाको तवकास र जीतवकोपाजानका लातग व्यावसार्ीक सीप, पेसागि 

िातलर् प्रर्दान गने, 

 सबै िहर्ा अपाङ्गिा भएका र्तहलाको नेिवका  र संस्था बतलर्ो बनाउने, 

 

रु्ल्यर्ान्यिा 

 लैतङ्गक सर्ानिा, अपाङ्गिा र सार्ातजक सर्ावेशीकरण 

 गैरभेर्दभाव 

 अथापूणा सहभातगिा 

 तहंसारु्ि सर्ाज 

 पारर्दतशािा र जवाफरे्दतहिा 

 तवतवििाको सम्मान स्वीकृति र स्वीकार्ािा  
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संस्थाको रणनीति र अविाणा 
 अतिकाररु्क्ति अविारणा 

 क्षर्िा अतभवृक्ति 

 आतथाक शसक्तिकरण र तर्दगो तवकास 

 साझेर्दारी सर्न्वर् र सहकार्ा  

 वकालि िथा सञ्जाल तवस्तार 

 सबैका लातग पहँुचरु्ििा 

 आतथाक शसक्तिकरण 

 अपाङ्गिा सर्ावेशी तवकास 

 तवपर्द जोक्तिर् नू्यतनकरण  

 

 

 

 

नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघले आफ्नो कार्ाके्षत्रलाई केही फरातकलो बनाउँरै्द तवतभन्न ८ विा तवर्षर्गि 

कार्ाके्षत्रहरु तनिाारण गरेको छ । जस अनुसार नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघले तनम्नानुसारका के्षत्रर्ा कार्ा 

गनेछाः  

 राजनीतिक सहभातगिा, 

 वकालि र पैरवी  

 पुनस्थापना र सर्ावेशी तशक्षा  

 आतथाक शसक्तिकरण,जीतवकोपाजान  

 लैंतगक तहंसा नू्यनीकरण र न्यार्र्ा पहँुच  

 अपाङ्गिा सर्ावेशी, तवपर्द जोक्तिर् व्यवस्थापन 

 संस्थागि तवकास र सुदृतढकरण 

 प्रतितनतित्व र अथापूणा सहभातगिा 

 

विषयगत काययक्षेत्र 
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 जिल्ला २७ 
 

   
 

पाललका -११ 

प्रदेश १ झापा दमक नगरपाललका, मेचीनगर नगरपाललका, भद्रपुर नगरपाललका 
मोरङ सुन्दरिरैचा नगरपाललका, विराटनगर मिानगरपाललका, ग्रामथान 

नगरपाललका, सुनिर्शी नगरपाललका, लेटाङ नगरपाललका, पथरी 
नगरपाललका र्शननश्चरे] नगरपाललका, रतुिामाइ नगरपाललका, 
िेलबारी नगरपाललका ,केराबारी गाउँपाललका, लमक्लािुङ 
गाउँपाललका, बुढीगङ्गा गाउँपाललका 

सुनसरी इटिरी उपमिानगरपाललका, दिुिी नगरपाललका, बािुय गाउँपाललका 
धनकुटा धनकुटा नगरपाललका, छत्तरिोरपाटी गाउँपाललका, सागुंरीगढी 

गाउँपाललका 

प्रदेश २ धनुषा धनुषाधाम नगरपाललका,  लमथथला नगरपाललका, बटेश्िर 
गाउँपाललका 

रौतिट माधिनारायण नगरपाललका, चन्द्रपुर नगरपाललका, गढीमाइ 
नगरपाललका 

मिोत्तरी गौर्शाला गाउँपाललका, िदीबास नगरपाललका, सोनमा गाउँपाललका 
लसरिा लसरिा नगरपाललका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपाललका 

प्रदेश ३ काभ्रे मन्डनदेउपुर नगरपाललका, पनौती नगरपाललका, भुम्लु गाउँपाललका , 
बनेपा नगरपाललका, पाँचखाल नगरपाललका, बेथानचोक गाउँपाललका, 
नमोबुद्ध नगरपाललका धलुलखेल नगरपाललका, रोर्शी गाउँपाललका  

काठमाडौं काठमाडौं मिानगरपाललका, बुढानीलकण्ठ नगरपाललका, गोकणेश्िर 
नगरपाललका, कागेश्िरी मनोिरा नगरपाललका 

लललतपुर लललतपुर मिानगरपाललका, गोदािरी नगरपाललका, मिालक्ष्मी 
नगरपाललका 

भक्तपुर सुययविनायक नगरपाललका, चाँगुनारायण नगरपाललका 

िालको काययक्षेत्र 



 

 

7 

 

दोलखा लभमेश्िर नगरपाललका, काललञ्चोक गाउँपाललका 
धाहदङ नीलकण्ठ नगरपाललका, लसध्दलेक गाउँपाललका, त्रत्रपुरसुन्दरी 

गाउँपाललका, गल्छी गाउँपाललका ,गिुरी गाउँपाललका, थाके्र 
गाउँपाललका, ज्िालामुखी गाउँपाललका, बेनीघाट गाउँपाललका 

 रामेछाप मन्थली  नगरपाललका 

प्रदेश ४ गोरखा गोरखा नगरपाललका, पालुङटार नगरपाललका, बारपाक गाउँपाललका, 
सुललकोट गाउँपाललका, सहिदलखन गाउँपाललका, लभमसेन थापा 
गाउँपाललका, अजिरकोट गाउँपाललका, धाचे{ गाउँपाललका, आरुघाट 
गाउँपाललका 

म्याग्दी  बेनी नगरपाललका, माललका गाउँपाललका 
कास्की पोखरा मिानगरपाललका, मादी  गाउँपाललका 
तनिँु व्यास नगरपाललका ,बन्दीपुर गाउँपाललका 

प्रदेश ५ बाँके कोिलपुर नगरपाललका, डुडुिा गाउँपाललका,  नेपालगञ्ि 
मिानगरपाललका 

रुपन्देिी बुटिल उपमिानगरपाललका, र्शधु्दोधन गाउँपाललका, नतलोत्तमा 
नगरपाललका 

दाङ लमिी नगरपाललका, गढिा गाउँपाललका, र्शाजन्तनगर गाउँपाललका 
अघायखाँची सन्धीखकय  नगरपाललका, छत्रदेि गाउँपाललका, मालारानी गाउँपाललका 

प्रदेश ६ सुखेत भेरीगङ्गा नगरपाललका, बरािताल गाउँपाललका, नारायणी 
दैलेख दलु्लु नगरपाललका, गुराँस ेगाउँपाललका, डुङ्गेश्िर गाउँपाललका 
िुम्ला चन्दननाथ नगरपाललका, तातोपानी गाउँपाललका, हिमा गाउँपाललका 

प्रदेश ७ कञ्चनपुर लभमदत्त नगरपाललका, कृष्णपुर नगरपाललका, पुनबायस नगरपाललका, 
बेलौरी नगरपाललका, बेदकोट नगरपाललका,र्शुक्लाफाँटा नगरपाललका, 
बेलडाँडी गाउँपाललका, मिाकाली नगरपाललका 

अछाम मङ्गलसेन नगरपाललका, साँफेबगर नगरपाललका, चौरपाटी 
गाउँपाललका 

कैलाली  धनगढी उपमिानगरपाललका, घोडाघोडी नगरपाललका, हटकापुर 
नगरपाललका 

डडले्धरुा  अमरगढी नगरपाललका, बागेश्िरी गाउँपाललका गन्यापधरुा 
गाउँपाललका 
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कोतभडको तवश्वव्यापी र्हार्ारीका कारण नेपालर्ा पतन २०७६ चैिको ११ गिेरे्दक्ति नेपाल सरकारले 

बन्दाबन्दी घोर्षणा गर्ो । र्सबाि िासगरर र्जरु्दरी गने तसर्ान्तकृि  सरु्र्दार्का अपाङ्िा भएका व्यक्तिहरु  सवै 

भन्दा िेरै सर्स्यार्ा परे । उि अवस्थालाई र्ध्यनजर गरै्द नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघले अपाङ्गिा भएका र्धे्यपतन 

अति सर्स्यार्ा परेका अपाङ्गिा भएका र्तहलालाई राहि तर्दने र सँगसँगै उनीहरुको सर्स्यालाई ित्काल 

सम्बोिन गना सरकारलाई र्दवाव र पैरवी गने कार् तनरन्तर गर्ो । साथै संघले कोतभड १९ का बारेर्ा  व क्तिक 

अपाङ्गिा र तनरक्षरहरुलाइ लतक्षि गरी जानकारीरू्लक हािे पुक्तस्तका प्रकाशन गर्ो । र्ो पुक्तस्तका नेपाली रै्तथली 

थारु भार्षार्ा सरे्ि प्रकातशि छ । साथै कोतभड र्हार्ारीको अवस्था तवशे्लर्षण गनाका लातग अनलाइन सवे 

र्ाफा ि १ सर् ५० जना अपाङ्गिा भएका र्तहलासँग दु्रि सवे गरी प्रतिवेर्दन सावाजतनक गररर्ो ।  

 

१) पैरवी िथा वकालि : 

  संघले अन्तराातरि र् िथा रातरि र् के्षत्रीर् तजल्ला िथा पातलकास्तरर्ा तनति तनर्ााण िहर्ा अपाङ्गिा भएका र्तहलाको 

अतिकार (तशक्षा, सुवास्थ्य, रोजगार, पुन:स्थापना, सर्ातजक सुिार, प्रतितनित्व िथा सहभातगिा कानुन संशोिन 

र नर्ाँ कानुन तनर्ााण, पहँुचरु्ििा र तहंसा प्रभातविको सुरक्षा ) सुतनतिि गना तनरन्तर पैरवी र वकालि गने 

कार्का लातग सबै सर्दस्य र कर्ाचारीको क्षर्िा तवकास गरै्द आएको छ । साथै अपाङ्गिा भएका  र्तहलाप्रतिका 

नकारात्मक िारणा र र्तहलार्ातथ हुने तहंसातवरुि अतभर्ान सञ्चालन गने अपाङ्गिा भएका र्तहलाका 

सवाललाई साझा सवाल र र्तहलातभत्रको तवतवििा (Intersectionality) र र्ानव अतिकारको रु्द्दा स्थातपि गना 

सहर्ोगी कार्ाक्रर् सञ्चालन गरै्द आएको छ ।  

    

२)संस्थागि तवकास, संस्थाका आन्तररक नीति तनर्ााण :  संस्थागि तवकास र सुदृतढकरणका लातग 

अपाङ्गिा भएका र्तहलाको क्षर्िा बढाउने, अवसरर्ा पहँुच वृक्ति, संगिन तवस्तार, सञ्जाल तनर्ााण, सुशासनका 

वार्षिक गर्िर्वर्िका मुख्य झलक 
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लातग अध्यर्न अनुसिान, संस्थागि रणतनिी, वसु्तक्तस्थति रु्ल्याङ्कन, सािनस्रोिको उतचि प्रवि र व्यवस्थापन  

साथै अपाङ्गिा भएका र्तहलाद्वारा स्थातपि र सञ्चातलि संस्थाहरुको क्षर्िा तवकासका लातग सहजीकरण गने। 

३) पहँुचरु्ि ढाँचार्ा सूचना तशक्षा र संचार:  अपाङ्िा भएका र्तहला बालबातलकाको तशक्षार्ा पहँुच 

बढाउन छात्रवृतिको व्यवस्था र शैतक्षक सार्ग्री तविरण, तशक्षण संस्थाको अपाङ्गिारै्त्री भ तिक संरचना तनर्ााण, 

अन पचाररक तशक्षा, अतभरु्िीकरण र शैतक्षक परार्शा  सार्ग्री तनर्ााण, प्रकाशन र प्रशारण ।  

 

 ४) अध्यर्न अनुसिान  

 

 ५) िातलर् र कार्ाशाला गोष्ठी: अपाङ्गिा भएका र्तहलातवरुि हुने तहंसा नू्यनीकरणका  लातग प्रतशक्षक प्रतशक्षण 

िातलर् (TOT on GBV, Story  yelling  workshop, Community Dialogue for marginalized women 

groups),  

६) जनप्रतितनति र नागररक सर्ाज संस्था सञ्जालसँग बैिक छलफल आर्ोजना  

७) अन्तराातरि र् तर्दवसीर् अतभर्ानहरू सम्पन्न 

८) २१ औ वातर्षाक सािारण सभा सम्पन्न  

९) भवन तनर्ााण सम्पन्न   
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                लैंतगक तहंसातवरुि  १६ तर्दने अतभर्ानर्ा नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघको र्ाालीर्ा सहभातगिा 

 

 

 

       

 

वकालि / पैरवी   

 

 अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अतिकार सम्बक्ति तनर्र्ावली २०७७ को संसोिनका लातग पैरवी, 

 

 कोतभड १९ सारु्र्दातर्क सम्वार्द, नीति सम्वार्द प्रभातवि अपाङ्गिा र तसर्ान्तकृि २४ विा  सरु्र्दार्का 

र्तहलाले भोगेका सर्स्या र चुन िीका बारेर्ा सारु्र्दातर्क सम्वार्दर्ाफा ि प्राप्त  सवालहरुर्ा 

रातरि र्स्तरर्ा नीति सम्वार्द कार्ा सम्पन्न,   

 

प्रमुख र्ियाकलापहरू 
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 नीतितनर्ााण पहलपत्र िर्ारी अपाङ्गिा भएका  र्तहलाको स्थानीर् िहर्ा अथापूणा सहभातगिा 

अतभवृक्ति, तशक्षार्ा पहँुच र राजनीतिक शसक्तिकरणका लातग जनप्रतितनति, नागररक सर्ाजसँग २० 

विा तनर्तर्ि पैरवी बैिक गररर्ो।  िी बैिकर्ा कोतभड १९ नू्यनीकरण पहल, राहि तविरण, वातर्षाक 

बजेि कार्ाक्रर् सम्बक्ति छलफल,  

 

 संघीर्, प्रारे्दतशक िथा स्थानीर् िहर्ा तनर्ााण भईरहेका नर्ाँ कानुनर्ा अपाङ्गिा भएका र्तहलाको 

अतिकार सर्ावेश गररनुपने र उि कानुन तनर्ााण प्रकृर्ार्ा सहभातगिाको लातग तनरन्तर पैरवी, 

 

 अपाङ्गिा भएका र्तहलाको राजनैतिक अतिकारको सुतनतिििाका लातग तवतभन्न प्ररु्ि र्दलहरुसँग 

वैिक ध्यानाकर्षाण, 

 

 

द्धि 

   

 

जीतवकोपाजान सम्बक्ति तसप तवकास िातलर् सम्पन्न 

 

 स्वावलम्वी सरू्ह, तजल्ला च्याप्टर, सारु्र्दातर्क पररचालक, नेिृृत्व िहका अपाङ्गिा भएका र्तहला र 

अतभभावकका लातग तवतभन्न तकतसर्का िातलर् प्रर्दान गररर्ो।  जसै्त पशुपालन, अचार बनाउने, 

बु्यतितसर्न, र्ोबाईल र्र्ाि , तसलाईकिाई, गुतडर्ा बनाउने िातलर्,  

 

 र्ोरङ र कञ्चनपुरर्ा सहकारीका सर्दस्यहरूलाई व्यावसातर्क र्ोजना तनर्ााण सम्बक्ति िातलर् 

सम्पन्न, 

क्षमिा र्वकास/अर्भवृद्धि   
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                                                    प्रतशक्षक प्रतशक्षण िातलर् 

 

 संस्थाका पर्दातिकारी, कर्ाचारी, सािारण सर्दस्यका लातग नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघको तभजन, तर्सन, लक्ष्यका 

साथै अपाङ्गिा सम्बक्ति कानुनी प्राविानको बारेर्ा अतभरु्िीकरण सम्पन्न,   

 

 संस्थागि तवकासका लातग वेवसाइि अपडेि, प्रतवतिको प्रर्ोग, जूर्, तिम्सर्ा कर्ाचारी िथा कार्ासतर्तिका 

सर्दस्यहरुलाई िातलर् प्रर्दान, 

 

 संस्थालाई चुस्त र रु्दरुस्त राख्न जवाफरे्दहीिा र पारर्दतशािाका लातग सम्वक्तिि तनकार्सँग सर्न्वर्ात्मक एवं 

पररर्ोजनार्ा सल्लाहकार सतर्ति बैिक सम्पन्न,   
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          अपाङ्गता भएका महिलाको कथार्शाला 

 

 

१२ औ ंरातरि र् जनगणना सर्ावेशी बनाउन केन्द्रीर् िथ्याङ्क तवभागसँग पैरवी 

१२ औ ंरातरि र् जनगणनार्ा अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको र्थाथा िथ्याङ्क संकलन गराउनका लातग अपाङ्गिा भएको 

र्तहला र अपाङ्गिा के्षत्रबाि केन्द्रीर् प्रतशक्षकको रुपर्ा पररचालन गररर्ो साथै सुपररवेक्षक र गणक कर्ाचारीको 

रुपर्ा अवसर प्रर्दान गररर्ोस भतन तवतभन्न सर्र्र्ा पैरवी र बैिक सम्पन्न भए ।  

 

नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघलगार्ि तबतभन्न संघसंस्थाको सहकार्ार्ा भएका पैरवी, वकालि र र्दवावका कारण 

२०७८ सालको जनगणनार्ा  अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुको वास्ततवक िथ्याङ्क  ल्याउनका लातग प्रश्नावलीर्ा 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिलाई  सम्बोिन गने प्रश्न सर्ावेश गररर्ो भने अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुलाई गणकका 

रुपर्ा सरे्ि संलग्न गराइएको तथर्ो  । 
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                                रातरि र् जनगणना २०७८ सहजकिाा िातलर् 

 

 

कोर्भड १९ के प्रभाव नु्यननीकरणका लार्ग गररएका काम र सहभार्गिा ध्यानाकषिण पत्र, 

अर्पल हस्तान्तरण गररएको 

 

 कोतभड १९ र्हार्ारीको पतहलो, र्दोस्रो र िेस्रो लहर सरे्िले आक्रान्त पाररएका अपाङ्गिा भएका 

र्तहलाहरुलाई राहि र पुनस्थाापनालाई प्राथतर्किार्ा रािी अपाङ्गिा सर्ावेशी नीति र्ोजना र कार्ाक्रर् 

बनाउन अनुरोि गरेर सरकारका तवतभन्न तनकार् र र्न्त्रालर्हरुर्ा ध्यानाकर्षाण पत्र बुझाइर्ो । त्यसैगरी राहि 

र राज्यका सेवा सुतविार्ा प्राथतर्किा तर्दने सम्बक्ति  संघीर्, प्रारे्दतशक र्न्त्रालर्हरु, स्थानीर् िह, र्ानवीर् 

सहार्िा संस्था, संरु्ि रारि संघीर् तनकार्हरु सरे्िलाई ध्यानाकर्षाण 

 

 स्थानीर् िहर्ा अपाङ्गिा के्षत्र र लैंतगकरै्त्री बजेि कार्ाक्रर् तभन्न तशर्षाकर्ा तवतनर्ोजन गररर्ोस भतन 

तनरन्तर पैरवी िथा परार्शा  
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        कोलभड १९ का बारेमा पढ्न सजिलो िात ेपजुस्तका 
 

 

 

 

 

न्यार्र्ा पहँुच अतभवृक्ति 

सुरर्क्षि वास/ पुनर्स्ािपना गृह संचालन: तहंसा प्रभातवि अपाङ्गिा भएका र्तहला िथा बातलकाहरुको 

उिार, कानुनी सहार्िा र पुनस्थाापनाका कार्ालाई तनरन्तरिा तर्दरै्द र्सवर्षा पतन आिजना अपाङ्गिा भएका 

र्तहला िथा बातलका, बलात्कार िथा र् न तहंसा प्रभातविका लातग कानुनी सहार्िा, उिार र पुनस्थाापना गररर्ो। 

 

न्यायमा पहुँच अर्भवृद्धि 
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शैर्क्षक सहयोग कायििम: तवशेर्ष गरर तहंसा प्रभातवि भई तबचैर्ा पढाइ छाड्न बाध्य भएका र रु्दगार् 

स्थानहरुबाि अवसरको िोजीर्ा आएका बातलका र र्तहलाका लातग तवद्यालर् भनाा कार्ाक्रर् तनरन्तर संचालन 

गररर्ो । 

 

राज्यकोषबाट आर् ि्क सहयोग उपलब्ध गराउन पहल: स्पाइनल कडा अपाङ्गिा भएकी बलात्कार 

प्रभातवि काभे्र तजल्लाकी र्तहलाका बृिा लातग कानुनी सहार्िा गररर्ो । साथै प्रभातवि तसतकस्त तबरार्ी भएका 

कारण र्तहला बालबातलका िथा जे्यष्ठ नागररक र्न्त्रालर्को आतथाक सहार्िा कोर्षबाि िीन लाि रुपैर्ाँसम्मको 

आतथाक सहर्ोग उपलब्ध गराउन पहल गररर्ो । साथै तवतभन्न िाउँर्ा भएका र् न तहंसाका घिनाबाि प्रभातविको 

न्यार्का लातग तवतभन्न तनकार्लाई ध्यानाकर्षाण गराइर्ो । 

 

समन्वय ि्ा सहकायि:  रु्लुकी अपराि संतहिा र रु्लुकी रे्दवानी संतहिा २०७४ को कार्ाान्वर्न, अपाङ्गिा 

रै्त्री बनाउन कानुनर्ा संसोिन गरी अपाङ्गिा भएका, तहंसा प्रभातवि र्तहला वातलकाको दु्रि सेवा तर्दने न्यार् 

प्राणाली स्थापना गररनुपनेर्ा तवतभन्न नागररक सर्ाज,  संजाल र सरकारी तनकार्हरुसँग सहकार्ा, सर्न्वर् गरी 

सुझाव तर्दने कार्लाई तनरन्तिा गररर्ो।  

जसै्त:  

 र्तहला जागरण िथा तवकास केन्द्र (CWAD) 

 रातरि र् र्तहला आर्ोग,  

 Reproductive Health Right Network (RHRN)  
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िार्लम गोष्ठी ि्ा कायािशाला  

 अपाङ्गिा भएका र्तहला नृेिृत्व र सरोकारवालाका लातग अपाङ्गिा भएका र्तहलातवरुि हुने तहृंसा 

नू्यनीकरण सम्बक्ति पाँचतर्दने प्रतशक्षक प्रतशक्षण िातलर् सम्पन्न गररर्ो।  प्ररे्दशस्तरका र्ी िातलर् ४ 

विा प्ररे्दशर्ा सम्पन्न गररएको छ।   

 

 

 
                प्रस्तािना लेखन प्रनतिेदन सम्िजन्ध ताललम 

 

 

 

 

 

 

तालिम गोष्ठी तथा कार्ााशािा 
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अन्तरसम्वाद कायििम  

 र्तहला अपाङ्गिा र तसर्ान्तकृि सरु्र्दार्को नेिृत्व र नेिृत्व क्षर्िार्ातथ प्रश्न र सर्ािान को लातग 

अबको बहस सम्पन्न, 

 

 अपाङ्गिा भएका र्तहलावार्दी तवशे्लर्षण र र्तहला अन्तरक्षतर्दर् (Intersectionality) दृतरकोणको 

तवर्षर्र्ा सरोकारवाला र अपाङ्गिा भएका र्तहलाको सहभातगिार्ा रातरि र् बहस सम्पन्न, 

 सार्ातजकक सञ्जाल तििर, फेसबुकर्ा तवतभन्न नारा र एतनरे्िेड तभतडर्ो प्रकाशन र प्रशारण गनुाका 

साथै फोिो सने्दश र आवाजसतहिको सने्दश,  तवज्ञक्तप्त प्रकाशन,   

 
                                             नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघको सर्ीक्षा वैिक 

 

 

 

 

 

 १११ औ ंअन्तरातरि र् श्रतर्क र्तहला तर्दवस ८ र्ाचा २०२१ तवतभन्न र्ााली, अन्तरातरि र् र चेिनार्ृुलक 

तभतडर्ो प्रर्दतशानी,  

 लैंतगक तहंसातवरुिको १६ तर्दने अतभर्ानको अवसरर्ा र्ााली , हस्ताक्षर संकलन, 

र्दवसका सन्दभिमा अर्भयान  
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 ३० औ ंअपाङ्गिा भएका व्यक्तिको तर्दवस  सन् २०२१  तडसेम्बर ३ र्ा तवतभन्न कार्ाक्रर् सम्पन्न, 

 केस स्टोरी संकलन प्रसारण, छोिो सने्दशरु्लक तभतडर्ो सार्ातजक सञ्जाल वेबसाइिबाि प्रकाशन 

प्रशारण, 

 संघ र प्ररे्दशहरुर्ा संरु्ि र्ााली, भचुाअल अन्तरतक्रर्ा , सचेिनारु्लक नािक प्रर्दशान,   

 

 
                        लैंतगक तहंसातवरुिको १६ तर्दने अतभर्ानका अवसरर्ा तनकातलएको र् र्ाली 

 

 

 

   

 

नेपाल अपाङ्ग र्तहला संघले लार्ो सर्र्रे्दक्ति तवतभन्न अन्तराातरि र् सरु्र्दार् र तनकार्हरुसँग सर्न्वर्, साझेर्दारी र 

सहकार्ा गरै्द आइरहेको छ । उि कार्ालाई तनरन्तरिा तरं्दरै्द साथै नर्ाँ सम्भावनाहरुको िोजी गरी साझेर्दारी र 

सहकार्ालाई अगाडी बढाइर्ो  । 

  अन्तरािर्रि य सम्बन्ध र साझेदारी 
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जसै्त:  

 CBM Nepal (CBM Global) सँग बहुवर्षीर् र्ोजना सम्झ िा, 

 UN WOMEN Nepal सँग कोतभड १९ र्हार्ारीको जोक्तिर् नू्यनीकरणका लातग सारु्र्दातर्क र 

रातरि र् सम्वार्द संचालन, 

 Strengthening Inclusion in Community Preparedness for Sexual and Reproductive Health 

and Gender in Nepal Elrha Project with Family Planning Association Nepal (FPAN), 

Asia Pacific Women Law & Development (APWLD), World Education. 

 

 
                            लैंतगक तहंसातवरुिको साझा प्रतिवििार्ा हस्ताक्षर गरै्द 
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र्समनइ 

 

 

 आपत्कातलन र्ोजना सेफ्टी प्रोिोकल तनर्ााण गरी गनुापने (र्हार्ारी िथा अन्य तवपर््दको 

अवस्थार्ा), 

 

 राज्यको  पुनसंरचना अनुरुप अपाङ्गिा भएका र्तहलाका सवाल र रु्द्दाहरुर्ा वकालि गना 

नीतिगि     वकालि सहजीकरण पुक्तस्तका तनर्ााण भएको हुनुपने, 

 

 आवश्यकिाका आिारर्ा र्ोजना तनर्ााण गरी लागु गनुापने जसै्त आपत्कातलन सार्ग्री तविरणर्ा        

सर्ानिा भन्दा सर्िाको आवश्यकिा, जसको लातग सरोकारवालाहरुलाई अझै पैरवी गनुापने, 

 

 

 स्थानीर् िहर्ा तनरन्तर वकालि गने र पोतलसी पे्लिफर्ा पत्र िर्ार गरी नेिृत्वको र्दक्षिा अतभवृक्ति र 

सतक्रर्िा आवश्यकिा भएको, 

 कोतभड–१९ र्हार्ारीका कारण  सार्ातजक सञ्जाल, जुर्, रे्सेन्जर र रु्दरसञ्चारका र्ाध्यर्बाि 

भेिघाि र अन्य छलफल गना वैकक्तल्पक र्ाध्यर्को प्रर्ोग उतृ्कर तसकाइको रुपर्ा रहेको,  

 

 अपाङ्गिा भएका तहंसा प्रभातवि र्तहलाहरुको पररवार, सर्ाजर्ा पुनाः स्थापनार्ा चुन तिको 

सार्ना गनुापने भएको हँुर्दा  राज्यले तवशेर्ष नीति र कार्ाक्रर् तनर्ााण गरी कार्ाान्वर्नर्ा ल्याउन 

अत्यावश्यक, 

 

 संस्थागि “कोर फण्ड” साथै आकक्तिक कोर्ष तनर्ााण गरी तहंसा प्रभातवि अपाङ्गिा भएका र्तहलाको 

आवश्यकिाको आिारर्ा सहर्ोग प्रर्दान गना जरुरी, 

 

सरकारी सहयोग र साझेदारी: 

 र्तहला बालबातलका िथा जे्यष्ठ नागररक र्न्त्रालर्  

 

  लसकाइिरू 
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 बागर्िी प्ररे्दश   

 तजल्ला, प्ररे्दश र पातलकार्ा संघको पैरवीका कारण बजेि तवतनर्ोजन र कार्ाक्रर् सर्ावेश  

अन्तरार्रिय  साझेदार र्नकाय: 

 Christian Blind Mission. (CBM Nepal/CBM Global) 

 Open Society foundation. (HRI/OSF) 

 Women for Asia 

 Women Kind 

 United Nations Trust Fund (UNTF) 

 United Nation Women (UNWOMEN) 

 Global Fund for Women 

 World Education 

मानव अर्िकार संघ संगठन र संजाल हरुसंग को समन्वय/सहकायि : 

 संकल्प र्तहला सञ्जाल  

 र्तहला गैरसरकारी संस्था र्हासंघ 

 तर्दगो तवकास लक्ष्य रातरि र् सञ्जाल 

 ग्लोबल तपस फाउने्डसन 

 रोिरी क्लब अफ र्ल  

 प्राईर् बैंक  

 पररवार तनर्ोजन संघ (FPAN) 

 िेवा 

 नेपाल र्िर्दािा अतिकार रं्च  

 वोरेक  

 र्द एने्टना फाउने्डसन 

 र्द स्टोरी तकचन 

 तडसी नेपाल डि कर् 
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Central office, Kathmandu 

Nepal Disabled Women Association (NDWA) 

Kalopul Marga, Kalopul, Kathmandu, Nepal, 

Po.Box: 1775 

Phone: 00977-01-4435131, Fax: 00977-01-4438342 

Email: ndwa.2009@gmail.com 

Website: www.ndwa.org.np 

 

Province Office 

Nepal Disabled Women Association (NDWA) 

Kanchanpur 

Phone:9848715561 

Email: anitadhungana.ndwa@gmail.com 

 

Nepal Disabled Women Association (NDWA) 

Morang 

Phone:9852057011 

Email: ndwa.er@gmail.com 
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