महिला बालबाललका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा िे ग्मीलाई ज्ञापनपर बझ
ु ाउँ दै

उद्दे श्य

महिला बालबाहलका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा िे ग्मीसँग ने पाल अपाङ्ग
महिला संघको प्रहतहनहि मण्डल

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले नीहतगत पैिवीका
लाहग नीहत हनमाा तािरूसँग सिकार्ा गर्दै आएको
छ भने अपाङ्गता भएका महिलािरूको
शसक्तिकिणका लाहग समुर्दार्मा क्षमता
अहभबृक्ति गने काम गर्दै आइििे को छ । र्सका
लाहग सं घले स्थानीर् तिर्दे क्ति प्रर्दे श ि केन्द्रसम्म
अपाङ्गता भएका महिलामाहथ हुने हिं सा
न्यूहनकिण तथा अन्त्य गने , न्यार् हर्दलाउन पिल
गने , महिलािरूको नेतृत्व हवकास गर्दै हशक्षा,
स्वास्थ्य, ताहलम, सचेतनामूलक अहभर्ान ि
स्विोजगािलाई प्राथहमकता हर्दई कार्ाक्रमिरू
सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै हिं सा प्रभाहवत,
हवभेर्द ि अन्यार्मा पारिएका अपाङ्गता भएका
महिलाको अल्पकालीन ि हर्दघाकाहलन पुनास्थापना
गने , कानुनी सिार्ता ि न्यार्मा पहुँ च अहभवृक्ति
गने कार्ा मा सिजीकिण ि सिर्ोग पु र्र्ाउँ र्दै
आएको छ । र्ी उद्दे श्य पु िा गना संघले हवहभन्न
अहभर्ान गहतहवहि ताहलम, पैिवीिरू गर्दै आएको
छ । सं घले तीन महिनामा गिे का र्ी गहतहवहिलाई
जानकािी गिाउन त्रैमाहसक रुपमा र्ो बुलेहिन
प्रकाशन गना सुरु गिे को छ ।

गतितितिहरू
 सचेिनामुलक अतियान
 क्षमिा अतििृद्धि र िातलम
 िकालि िथा पै रिी



अतिमुखीकरण

िाइलाइट्स
नीतितनमाािाहरूलाई ध्यानाकर्ाण
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका
महिलािरुका सवालिरूलाई समेिेि महिला बालबाहलका
तथा जे ष्ठ नाहगिक मन्त्री उमा िे ग्मीलगार्त हवहभन्न अन्य

संवैिाहनक आर्ोगिरूमा ज्ञापन पत्र बुझार्ो । संघले हनवाा चन आर्ोग, िाहरिर् समावेशी आर्ोग ि िाहरिर् र्ोजना आर्ोगमा पहन
उि ज्ञापन पत्र बुझाएको हथर्ो । ज्ञापन पत्रमा मानव अहिकाि,
हवकास ि मानवीर् सम्वे र्दनासँग जोडे ि नीहत हनर्म कानून कार्ाक्रम तथा अन्य हवकासका संिचनािरू नवन्दा बहुसंख्यक
अपाङ्गता भएका महिलाले अत्यन्त करकि ि अहिकािहविीन जीवन हवताउन बाध्य भएको उल्लेि छ । साथै अपाङ्गता
अनुकूलको भौहतक तथा समाहजक वाताविण, सेवासुहविा नभएकाले अहत असि ि पूणा असि अपाङ्गता भएका व्यक्ति
सिजरुपले बाँ च्न पाउने अहिकािबाि बक्तित भएको प्रहत संघले िाज्यका र्ी हनकार्िरूलाई ध्यानाकर्ाण गिाएको छ ।
ध्यानाकर्ाणपत्र बुझ्र्दै उिाँ िरूले आ-आफ्नो तर्ाबाि ि आर्ूिरूले गना सक्ने प्रहतविता जनाउनुभएको हथर्ो ।

प्रतििििा
उमा रे ग्मी,महिला बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय
मन्त्रालर्मा अहिले अपाङ्गता सम्वन्धी बजे ि छै न।अब आउर्दो बजे िमा र्सलाई कसिी
परिमाजा न गना सहकन्छ, तपाईंिरूको मागलाई कसिी सम्बोिन गना सहकन्छ, र्सको
लाहग तपाईिरूले पहन प्रस्ताव तर्ाि गनुास। िामीले सक्दो तपाईंिरूलाई सिर्ोग
गछछँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संस्थालाई प्रविा न नगने भन्ने कुिा आउँ र्दैन।
र्सलाई बजे ि कसिी छु ट्टर्ाउन के गने भन्ने कुिा गछौं।
अपाङ्गता कोर्मा ५.५ किोड बजेि आएको पहन हथर्ो ति केहि गना नसकेि त्यो फ्रीज
भएि गर्ो। त्यस कािणले पहन िामीले अपाङ्गता भएका साथीिरूलाई कम गिे ि सेवा
पुर्र्ाउन नसकेको अवस्था छ।
सिकािबाि के गना सहकन्छ त्यसको लाहग िामी नीहत पहन तर् गछौं। सके भने अपाङ्गता मैत्री उद्यमी बनाउन, महिलािरुलाई
प्रमोि गना िोजे का छौ ँ। साथै अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने संस्थािरुलाई िामी सक्दो सिर्ोग गनेछौं ।

सलोनी प्रिान तसिंह सदस्य, रातरिय योजना आयोग
िाहरिर् र्ोजना आर्ोगमा सबैलाई पहुँ च र्ुि बनाउन िोज्दा पहन िाहरिर् र्ोजना आर्ोग
जस्तो सावाजहनक स्थानमा तपाईंिरूलाई कहिनाई भएकोमा क्षमा चािन्छौं। र्िाँ िरूले
हर्दएका सुझाव िामी ग्रिण गछछंं ि र्स्लाई सकेसम्म सम्बोिन गने कोहशस गछौं । समावेशी
तरिकाबाि िामीले सबै समूिका समस्यालाई समािान गने िेिै प्रर्ास गिे का छौं ति सोचेजस्तो
कार्ाा न्वर्न गना सकेका छै नौं । र्ो समस्या समािान गना िामी सबै समूिसँग बस्छौ। संघीर्ता
आइसकेपहछ पहन समूिगत रुपमा समन्वर् भएन ि संहविानले हर्दएका अहिकाि सिकािले
प्रत्याभुत गना नसक्दा आएका समस्याबािे सिकािका सबै तिले मिसुस गिे का छन् ।
र्ी समस्यालाई अनुभव हुनेगिी कार्ाा न्वर्न गना र्िाँ िरु सबैको सिर्ोग जरुिी छ। सिी समावेशी नगर्दाा तथ्याङ्कमा आएका
समस्याबािे म सबै हवभागका साथीिरुसँग सेर्ि गछुा ि िजु ििरूका माग सम्बोिन गने प्रर्ास गछुा ।
सामूहिक रुपमा तपाईं ि िामी एउिै आवाज भएि आगाहड बढ् नुपछा । र्स्का लाहग तपाईंले सिकािलाई सिजीकिण, प्रेरित, र्दवाव
ि वकालत गने काम हनिन्ति गरििि्नु िोला। म ि मेिो हिमबाि जहत हुनसक्छ त्यहत सिर्ोग गर्दै तपाईंिरूले हर्दएका
सुझाविरूलाई हिजो भन्दा अझै िाम्रोसँग सम्बोिन गने प्रहतबध्र्द छौं

हिनेश कुमार थपललया, प्रमुख ननर्ााचन आयुक्त
प्रमुि हनवाा चन आर्ुि भएि आउने हबहतक्कै एउिा हवकास साझे र्दाि संस्थाको सिर्ोगमा
िामीले अपाङ्गता भएका महिलािरूको र्दे शभिी के अवस्था छ, प्रहतहनहित्व कस्तो ििे को
छ ि अब बन्ने नीहत कानुन पद्दहत प्रहक्रर्ामा कुन हकहसमको सुिाि भर्ो भने अपाङ्ता
भएका व्यक्तििरुले वास्तहवक न्यार् पाउन सक्छन भन्ने हवर्र्को एउिा सानो साँ गो- पाँ गो
अध्यर्न प्रहतवेर्दन प्राप्त गिे का हथर्ौं। त्यसमा समावेश भएका िेिै कुिालाई हलएि मौजु र्दा
संहविान ि िाम्रा हनवाा चनसँग सम्बक्तन्धत कानुनिरूको परिवेशमा हनवाा चन आर्ोगले
लैं हगक तथा समवेशी नीहत भनेि तजुा मा गिे को छ। त्यो नीहतमा र्िाँ िरूले उिाएका िेिै
जसो सवाल िामीले कुनै न कुनै रुपमा सम्बोिन गने प्रर्त्न गिे का छौं ।
पहछल्लो समर्मा मतर्दानको अहिकाि भनेको मानव अहिकािको हवर्र् ि त्यो
हसलहसलामा अहिले का सबै झन्डै ११ िजाि मतर्दाता स्थलिरू अपाङ्गता, महिला मैत्री
हुनुपर्दा छ, ज्येष्ठ नागरिकिरूलाई अहलकहत सिज हुनुपर्दा छ , अहन सुत्केिी ि गभावती महिलालाई पहन हवशे र् व्यवस्था गरिनु
पर्दा छ भनेि केिी िाउँ लाई रिलोकेि गरिएको छ।
शत-प्रहतशत नै अपाङ्गता मैत्री छन् भनेि म र्दावी गहर्दा न,हकनहक पुग्ने बािो अपाङ्गता मैत्री नहुन सक्छ, भएकै संिचना हभत्र गना
पने िो ति िामीले अहिले को हनवाा चन, आउँ र्दो हनवाा चनको सन्दभामा पर्ावेक्षण गर्दाा िाम्रा हक्रर्ाकलाप लैं हगक समावेशी कहतको
भए, साथै कहिको अपाङ्गतामैत्री छन् हक छै नन् त्यिाँ का सबै व्यविाि, त्यिाँ का हक्रर्ाकलाप ि संिचनािरू भनेि
िामी िे छौं। र्ो इक्तन्डकेिि हभत्र परिसकेको छ । पहिले को भन्दा िाम्रो हुन्छ ति र्ेिी पहन त कमी कमजोिी त हुन्छ नै। किाँ
आवश्यक पछा त्यसलाई िामीले थप संसोिन गर्दै , परिमाजा न गर्दै , व्यवक्तस्थत गर्दै , िाज्यको एउिा िु लो क्षेत्र ओगिे को छ। त्यो
अवसिबाि बक्तित भर्ो भने िाम्रो संहविानकै परिकल्पना गिे को ि समानुपाहतक समावेशी प्रहतहनहित्वको अविािणामै असि
पछा । र्ो कुिा सोचेि तर्दनुसाि गनाको हनक्ति तपाईंिरू पहन लाहगििनु भएको छ ि आर्ोग पहन र्ो प्रहत संवेर्दनशील छ।

िामी र्ो हनवाा चनको लगतै नर्ाँ कानुन तजुामा गिे ि जाने प्रहक्रर्ामा छौ, मैले अहिले भन्न चािें , अपाङ्गता भएका सं घसंस्थाका
प्रहतहनहििरूसँग िाम्रो एकहर्दनको अन्तहक्रार्ा हुन्छ। पहिला नै िामी तपाईंिरूलाई डकुमेन्ट पिाउछौं। कानुनमा समावेश गना
सहकनेसम्मका हवर्र् कानुनमा समावेश गिौं। हनर्दे हशका कार्ाहवहि हभत्र समावेश गना सहकने छ भने त्यो गिौं। तपाईंिरू सँगै
बसेि िामीले हनवाा चन व्यवस्थाहपका सम्बक्तन्ध हनर्दे हशका केहि कार्ाहवहि बािे कुिा गिौं। अहिले पहन एउिा कार्ाहवहि बन्दै छ,
तपाईिरूसँगै सि-सल्लाि गिे ि, त्यसलाई िामी अक्तन्तम रुप हर्दने प्रहक्रर्ामा छौं। त्यसलाई िामी कार्ाा न्वर्न गछौं भनेि भनेकै
छौं। त्यसबाि पहन िामीले केहि न केहि अहलकहत सुिाि गना सक्छौं।
तपाईंिरूले भनेका कुिािरु मित्वपुणा छन् ि आउँ र्दो हनवाा चनमा िामीले र्सलाई कहत सम्बोिन गना सहकन्छ त्यो िे ने छौं। जु न
ज्ञापन पत्र र्िाँ ले पेश गनुा भर्ो त्यसलाई िाम्रा नीहत हनर्म कानुन प्रहक्रर्ा बनाउँ र्दा िेिी िामीले िे नेछौं। ि आर्ोगले नै इहनशएसन्
गिे न भने त्यसमा िबिर्दािी गनुास् ।

िामकृष्ण ततलमल्सेना अध्यक्ष िाष्ट्ष्िय समावेशी आयोग
कानुन ि संहविानले मात्र नभई सिकािले र्ी मुद्दािरुलाई कसिी िे छा ि कस्तो मनोवृहत िाख्छ । र्ो िेिै मित्त्वपूणा
छ। र्िाँ समता ि समानताको कुिा पहन आउँ छ। र्िाँ िरूको मागप्रहत समावेशी आर्ोग परिवाि िेिै नै गम्भीि
ि संवेर्दनशील छ। िामीले र्स बािे िेिै कुिा पहन गिे का छौं । िाम्रो अहिले को प्रहतवेर्दनमा पहन परिसकेको छ।
िेिै कुिालाई नीहतगत रुपले सम्बोिन गना आवश्यक छ।
िाहरिर् समावेशी आर्ोगले अपाङ्गताको मुद्दाप्रहत गम्भीि छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाहग चलाइएका
हवद्यालर्मा जाने ि त्यिाँ हनिीक्षण गने,अपाङ्गता समावेशीताको कुिािरू िे ने बािे सोचीििे का छौं। अपाङ्गताको
वहगाकिण हमले को छ हक छै न, त्यसलाई नर्ा तरिकाले सोच्न पने िो हक िै न, त्यो बािे पहन िामीले अध्यर्न गना
पने छ। अपाङ्गता भएकै व्यक्तिको त्यो हकहसमको हवशे र्ज्ञ हुनु हुन्छ भने विाँ लाई िामीले स्वागत गछौं। नीहत
बनाउँ र्दा िामी त्यसलाई प्राथहमकता हर्दन्छौं। त्यसमा पहन महिलालाई प्राथहमकता हर्दन्छौं, त्यसमा पहन जनजाती
अहर्दवासी छनं् भने, िामी प्राथहमकता हर्दन्छौं।
िामी संवैिाहनक आर्ोगिरूमा पहन अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको प्रहतहनहित्व हुनुपछा । समावेशीको सिी अथालाई िाज्यले
बुझ्न जरुिी छ। आर्ोगले हनकि भहवष्यमा समावेशीताको बािे मा अध्यर्न गर्दै छ।

िामी हमले ि काम गिौं। आर्ोगको अध्यक्षको िै हसर्तले म तपाईंिरूबािै हवशे र्ज्ञ माग्छु । एउिा ब्लुहप्रंि तर्ाि गिौं, नेपाल
सिकािलाई हसर्ारिस गिौं, संगै लडौं। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यार् हर्दलाउन िाहरिर् समावेशी आर्ोगको संवैिाहनक
कता व्य िो ि िामी र्समा तपाईंििरू छौं ि ििनेछौं। हमले ि काम गिौं ।

८ माचामा र्याली
अन्तिाा हरिर् श्रहमक महिला हर्दवशको अवसिमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघले र्र्ालीको आर्ोजना गर्र्ो ।
महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं िोजाईको काम गना पाउने अहिकािका लाहग महिला र्दबाब अहभर्ान भन्ने नािासहित
हविान साढे ८ बजे भद्रकालीबाि सुरु भएको र्र्ाली िुँ हडिेलमा पुगेि सभामा परिणत भएको हथर्ो ।
प्लेकाडा ि व्यानिसहित हनस्केको र्र्ालीमा सिभागीले महिला हिं साहवरुि, महिला अहिकािसम्बन्धी नािा लगाएका हथए ।

र्र्ालीमा हवहभन्न संघसंस्थाका प्रहतहनहि सिभागी
हथए । र्र्ालीमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघबाि
५५ जना अपाङ्ता भएका महिला सिभागी हथए
।

सिंस्थाको नीति तनदे तिकाका बारे मा अतिमुखीकण

संस्थामा कार्ाित सबै कमाचािी, कार्ासहमहत सर्दस्यिरूलाई लैं हगक समानता, अपाङ्गता ि सामाहजक समावेशी नीहतका बािे मा
हजम्मेवाि ि सम्वे र्दनशील हुन सिर्ोग िोस भन्ने उद्दे श्यले नेपाल अपाङ्ग महिला संघले हनमाा ण गिे का नर्ाँ साथै परिमाहजात नीहतका
बािे मा अहभमुक्तिकिण गरिर्ो । उि नीहतिरूमा छलर्लमा उिे का सुझावलाई समेत समावेश गिी अक्तन्तम रुप हर्दन
पिामशा र्दातालाई हजम्मेवािी हर्दइर्ो । संस्थाका आहथा क नीहत, मानव संशोिन नीहत, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन नीहतको समीक्षा गिी
कार्ाा न्वर्नमा ल्याउनका आन्तरिक रुपमा अभ्यास गर्दै जानका लाहग पहन हनिन्ति अहभमुिीकिण गने हनणा र् भर्ो ।

आचार सिंतहिा ननमााण

नेपाल अपाङ्ग महिला संघको उद्दे श्य, परिदृश्य, लक्ष्य, हसिान्त ि नैहतक मूल्य मान्यतालाई पालना गना ि संस्थाले हनमाा ण गिे का
नीहत, हनर्दे हशकािरूलाई संस्थामा आवि सबै संिचना ि तिमा संलग्न सबै व्यक्तिका लाहग लागू हुने गिी आचाि सहिं ता हनमााण
गरिर्ो । र्ो आचािसंहिता संस्थाका कार्ासहमहतका सर्दस्य, पर्दाहिकािी, कमाचािी तथा पिामशा र्दाता ि स्वर्ंसेवकिरूले
व्यवसाहर्क रुपमा पालना गनुापने हुन्छ । माहथ उल्लेक्तित सबैलाई आर्ुले पालना गने कुिा ि संस्था हभत्र काम गने वाताविण,
सुिक्षा, िौसला मनोबल बढाउने, कार्ाक्षेत्रमा र्ौनजन्य हिं सा, र्दु व्याविाि, भ्रराचाि, िगी ि अनैहतक अभ्यासिरूलाई हनरुत्साहित
गनेछ । साथै महिलावार्दी सोच, मुल्य ि मान्यतालाई आत्मसात गर्दै ि अपाङ्गता मैत्री वाताविण, व्यविाि ि शब्दावली प्रर्ोग ि
हवहविताको सम्मान गना प्रहतवि हुन ि जवार्र्दे िी बन्न मागाहनर्दे श गिे को छ । साथै आर्ूमाहथ ि हिममा हुन् सक्ने सम्भाहवत
जोक्तिम कम गना ि आवाज सुनुवाई गना गुनासो सुनुवाई संर्न्त्र स्थाहपत गने बािे मा जानकािी हर्दने Whistle Blowing नीहत पहन
हनमाा ण गरिर्ो ।

केशस्टडी
म पढे रै सबैलाई जिाफ तदन्छु
मुना शाक्य
भहनन्छ हन "हतमीले जुन कुिा गना सक्दै नौ त्यो कुिाले हतमीले गना सक्ने काममा अविोि पुर्ाा उन नर्दे उ"
िो, ि मेिो हजवनमा त्यिी कुिा लागु भएको

छ । जस्का कािण म आज िुसी छु । म हिं डडु ल गना

सक्तक्दनँ । मेिो शिीि मेिो उमेि भन्दा सानो छ । अहिले म २२ वर्ाकी भएँ ति मेिो तौल ३० हकलो
ि उचाइ ३ हर्ि छ ।
मेिो िुट्टाले िे क्न सक्दै न । मेिो सबै कामको लाहग मलाई

मेिो परिवािको सिार्ता चाहिन्छ । ति

मलाई मेिो परिवािले मेिो क्षमताले सक्ने काम गना ि त्यसलाई अहघ बढाउन िौसला
त्यसैले मैले आर्ूलाई

हर्दनुभर्ो

।

पढ् ने लेख्ने काम मै केक्तन्द्रत गिे । मैले आजसम्म जे जहत बुझें, हसकें त्यो सब

हशक्षाकै कािणले गर्दाा प्राप्त भएको िो। म शारिरिक रुपमा पूणा अशि भएकी हुँ र्दा मलाई कुनैपहन
काम गना जान हनकै नै गाह्रो हुन्छ।
सानो छँ र्दा मलाई स्कुल भनाा हुन समस्या भर्ो । स्कुलिरू मेिो शारििीक अवस्था र्दे िेि भनाा हलन
मान्दै नथे । ति मेिो आमा जस्तोसुकै समस्या आएपहन मलाइ पढाउनुपछा भन्ने कुिामा दृढ हुनुहुन्थ्यो । आर्ूले जहतसु कै करपूणा ि अप्ठ्यािो
भोग्नू
मलाई

पिे पहन उिाँ ले मलाइ पढाउने कुिाबाि पहछ िि् नु भएन ि मेिो सामु उिाँ ले कहिले पहन आफ्नो र्दु ि र्दे िाउनु भएन। मेिी आमाले
बोकेिै स्कूल लग्नुभर्ो ि मैले २०७५ सालमा एसईई पास गिें । स्कुलको वातावािण त मै ले िाम्रोसँग

बुझेकै हथएँ । ति मैले

समाजलाई बुझ्ने प्रर्ास कहिल्यै गरिन हकनकी समाजले मेिो अवस्थालाई सँिै िे र्को दृहरले िे ने ि हकन पढ् नुपर्र्ो भनेि हनरुत्साहित गथ्यो
। मलाइ समाजले गिे को व्यविािको मैले अहिलेसम्म कसै लाई जवार् हर्दन प्रर्ास गरिन, एकहर्दन म पढे िै सबैलाई जवार् हर्दन्छु भनेि
पहढििे की छु । मेिो आमालाई बोकेि स्कुल लहग लहग हकन पढाउन पर्ो भन्नेिरूले अहिले केिी जवार् त पाइसकेका छन् ।

आमाले मलाइ बोकेिै एसइई ( SEE) पिीक्षा हर्दने िाउँ सम्म लक्तिनुभर्ो ि मैले ७० प्रहतशतभन्दा माहथ अंक ल्याएि पास गिे । कक्षा ११ ि
१२ मा पहन ७० प्रहतशतभन्दा माहथ नै अंक ल्याएि पास गिें । अहिले म मानहवहक स्नातक ति र्दोस्रो वर्ा पहढििे की छु ।
समाजमा अपाङ्गता वा

जसको क्षमता कमजोि छ हतनीिरूलाई िे ने दृहरकोण िाम्रो ि सकािात्मक छै न । उनीिरूले िामीलाई घृहणत

नजिले िे ने ि निाम्रो व्यविाि गने गछा न् । र्स्तो दृरकोण त जुनसुकै समाजमा हुन्छ नै सवैलाई परिवतान गना हनकै गाह्रो छ ।

िामी

आर्ूले गना सक्ने काम गिे ि नै र्स्तो नकािात्मक दृरकोण परिवतान गना सक्नुपछा ि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नवाि कहिल्यै पछाडी िि् नु हुँ र्दैन
।

कथािालाको आयोजना
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले माघ ३ र्दे क्ति ५ गते सम्म अपाङ्गता भएका अगुवा
महिलािरूको
संघर्ा
ि
सर्लताका कथा अहभले िीकिण
गनाका
लाहग
कथाशालाको
आर्ोजना गर्र्ो ।
२०२२ को माचा महिनामा बाँ के,
कञ्चनपुि ि कािमाडौंमा सम्पन्न
गिे को २ हर्दने कथा ले िन
सम्बन्धी अहभमुिीकिण ि गत
सेप्टेम्बिमा कणाा ली हचसापानीमा
ि कािमाडौंमा गिे को २ हर्दने कथाशालामा सिभागी मध्येबाि छाहनएका १५
जनालाई कािमाडौंमा भेला गिाइ कथा शे र्रिङ ि अहभले िीकिण
कार्ाशालाको आर्ोजना गर्ो

र्ो कार्ाशालामा बाँ के, कञ्चनपुि, काभ्रे, लहलतपुि ि कािमाडौंमा र्सअहघका कार्ाशालामा ४५ जना सिभागी मध्येका प्रत्येक
हजल्लाबाि ५ जना छनौि गिी जम्मा १५ जना अपाङ्गता भएका महिलालाई जस्ले अनेकौं संघर्ा गिे ि चुनौतीिरूलाई पाि लगाउँ र्दै
आर्ैं उद्यमी भएका ि कहतपर्ले अरुलाई िोजगािी समेत हर्दएका मध्येबाि छाहनएको िो ।

बागमिी प्रदे िका उद्योग बातणज्य िथा आपुतिा
मन्त्रीलाई ध्यानाकर्ाण
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले बागमती प्रर्दे शका उद्योग
बाहणज्य तथा आपुहता मन्त्री िजनी झोंछे र्ागुन १९ गते
उिाँ को हनवास िे िौंडामा भेट्यो ।
संघको पर्दाहिकािीसहितको समूिले मन्त्री झोंछेलाई
अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको पुनस्थाा पना केन्द्रको बजे ि,
परिचर्पत्र हवतिणमा र्दे क्तिएको अहनर्हमतता ि हवहभन्न
क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका महिलाको सिभाहगतालगार्तका
हवर्र् समेिेि ज्ञापनपत्र बुझार्ो । र्स अवसिमा उिाँ ले
आर्ूले र्स क्षेत्रमा गनासक्ने काम गने प्रहतविता समेत
जनाउनुभर्ो ।

अतिकारका लातग अतियान
अहिकािका लाहग अहभर्ान: प्रभावकािी नीहतहनमाा णका लाहग अपाङ्गता भएका महिलािरूको सशिीकिण परिर्ोजना अन्तगात
५ विा हजल्लामा हवहभन्न कार्ाक्रमिरू सम्पन्न भए ।
अहिकािका लाहग अहभर्ान अन्तगात गोिाा , िाहर्दङ,
काभ्रे ि कञ्चनपुिमा अपाङ्गता समन्वर् सहमहतका
सर्दस्यिरूलाई उनीिरूको िाजनीहतक अहिकाि ि
कता व्यका बािे मा जानकािी हर्दन अहभमुिीकिण
गरिर्ो ।
अहभमुिीकिणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाहग
बनेका नीहत, हनर्म, कानुन ि हनवाा चनमा अपाङ्गता
भएका व्यक्तििरूको प्रहतहनहित्वका सम्बन्धमा
जानकािी गिाइएको हथर्ो ।
अहभमुिीकिणमा ५ हजल्लाका २७ विा अपाङ्गता
समन्वर् सहमहतका २४६ जना सर्दस्य सिभागी भए ।

मध्यकातलन िातलम

र्सैगिी गएको माघको १२ र्दे क्ति १४ गते सम्म ३ हर्दन अहिकािका लाहग अहभर्ान
अन्तगात मध्यकाहलन ताहलम सञ्चालन गरिर्ो । अनलाइनमा हर्दइएको र्ो ताहलममा
सिभागीको नेतृत्वका लाहग आत्महवश्वास वढाउन नीहत, उििर्दार्ी बनाइ पैिवीका
लाहग िणनीहतक अवसिको िोजीका बािे मा जानकािी हर्दइएको हथर्ो ।
साथै उनीिरुलाई झुिा ि नक्कली समाचाि (Disinformation) बाि कसिी बच्ने
भन्ने हवर्र्मा पहन जानकािी गिाइर्ो ।
र्ो ताहलममा ४४ जना सिभागी हथए । र्सैगिी गते गोिाा , िाहर्दङ, काभ्रे, कञ्चनपुि
ि मोिङ गिी ५ विै हजल्लामा हजल्लास्तिीर् मध्यकाहलन ताहलम सम्पन्न भर्ो ।
इण्टिनेशनल र्ाउण्डे सन र्ि इलेक्ट्िोिल हसरमले माघको १२ ि १३ गते सामाहजक
परिचालकलाई मतर्दाता हशक्षा, आउँ र्दो स्थानीर् तिको हनवाा चनलाई लहक्षत गिी
हनवाा चन प्रहक्रर्ाका बािे मा प्रहशक्षक प्रहशक्षण ताहलमको आर्ोजना गर्र्ो । ताहलममा ६ जना सामाहजक परिचालक सिभागी
हथए । ताहलमपहछ उनीिरूले आ-आफ्ना हजल्लामा मतर्दातािरूलाई मतर्दाता हशक्षा हर्दनेछन् ।

तहिंसातिरुि समािे िी साझेदारी काया क्रम

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले र्ू ए.न िि र र्ण्ड आहथा क तथा प्राहवहिक सिर्ोगमा हिं साहवरुि समावेशी साझे र्दािी परिर्ोजना
ग्रीनतािा नेपालको संर्ुि साझे र्दािीमा संञ्चालन गरििििे को छ । र्ो परिर्ोजना कार्ाा न्वर्नका सन्दभामा नेपाल अपाङ्ग महिला

संघले समुर्दार्मा गने हक्रर्ाकलाप ि नेपाल सिकािका सं घीर्, प्रार्दे हशक तथा स्थानीर् तिसँग समन्वर्, सिकार्ा ि अपाङ्गता
सम्वन्धी सवालिरुमा बिस पैिवी तथा जागिण अहभर्ानमा नेतृत्वर्दार्ी भूहमका िेहलििे को छ भने ग्रीनतािा नेपालले संघको
सिकार्ामा एकिाि संकि व्यवस्थापन केन्द्रमा समावेशी अध्यर्न, आिािभूत कार्ाक्रम संचाहलत हजल्लािरूमा हनर्हमत
अनुगमन,तथ्याङ्क तथा सूचना प्रमाण संकलन ि अध्यावहिक गने कार्ामा सिर्ोग गिे को छ ।

तहिंसा न्यूतनकरण सम्वन्धी प्रतिक्षक प्रतिक्षण िातलम
सुर्दूिपहिम, लु क्तम्बनी, मिेस प्रर्दे श ि कणाा ली
प्रर्दे शमा अपाङ्गता भएका महिला नेतृत्व ि
सिोकािवालाका लाहग अपाङ्गता भएका
महिलाहवरुि हुने हिं सा न्यू हनकिण सम्वन्धी
५ हर्दने प्रहशक्षक प्रहशक्षण ताहलम सम्पन्न
गरिर्ो ।
जसमा ९३ जना सिभागी हथए । ९३ मध्ये २१
जना अपाङ्गता भएका महिला ि ४७ जना
नगिपाहलका ि गाउँ पाहलकाका प्रहतहनहि
सिभागी हथए ।
र्स ताहलममा हवशे र् गिी अपाङ्गता ि
लै हगकता, अपां गता परिचर् पत्र, र्सका
प्रकािका साथै अपाङ्गता भएका महिलामाहथ
सुर्दूिपहिम प्रर्दे शमा गरिएको प्रहशक्षक प्रहशक्षण
हुने लै हगंक हिं साका प्रकाििरू, लैं हगक हवभेर्द ि हिं साका स्वरूपिरू, लै हङ्गक
हिं साको अवस्था, न्याहर्क हनकार्को भूहमका हवर्र्मा जानकािी हर्दइएको हथर्ो ।

न्यार् हर्दने ढाँ चा ि तरिका, लै हङ्गक हिं साहवरुिको कानुनी प्राविानिरू, लैं हगक
हिं साबाि पना सक्ने शािीरिक मनोवैज्ञाहनक असि, लैं हगक हिं साको घिना
अहभले िीकिण प्रहक्रर्ा, लैं हगक हिं सा कम गना स्वर्ं प्रभाहवत महिलाले अपनाउने
उपार्, लैं हगक हिं सा िोकथामका उपार्, र्सैगिी न्यार् हलनलाई बािा ि चुनौती ,
प्रहक्रर्ामा व्याविारिक झन्झि ि प्रभाहवत को पुनस्थाा पना, प्रभाहवतसँग लैं हगक ि
अपाङ्गतामैत्री सञ्चाि जस्ता हवर्र्वस्तुमा प्रस्तुती, छलर्ल, अन्तिहक्रर्ा तथा
नािकको हवहि प्रर्ोग गिी प्रस्तुत गरिएको हथर्ो ।
साथै सो प्रहशक्षक प्रहशक्षण पिात ताहलमका सिभागीले सम्बक्तन्धत पाहलकामा
लैं हगक हिं सा सम्बन्धी एक हर्दने अहभमुिीकिण कार्ाक्रम सञ्चालन गनुापने भएकाले
सम्बक्तन्धत प्रर्दे शबाि ३४ विा अहभमुिीकिण कार्ाक्रम सञ्चालन भएका छन् । जसमा
एक िजाि २४ जना सिभागी हथए ।

भिपुि हजल्लाको सूर्ा हबनार्क
नगिपाहलकामा हवतिण गरिएको फ्ले क्स

जानकारीमूलक फ्लेक्स र होतडा ङ बोडा

।

सातै विा प्रर्दे शका ७७ विा पाहलकामा अपाङ्गताका प्रकाि ि अपाङ्गता परिचर्पत्रका बािे मा हवस्तृत रुपमा ले क्तिएका
जानकािीसहित फ्लेक्स ि िोहडा ङ बोडा लगाइएका छन् ।
साथै लैं हगक हिं सा सम्बन्धका चेतनामूलक पोरि तथा क्तस्टकि तर्ाि गरि हवहभन्न स्थानमा िाँ हसएका छन् । पोरिमा अपाङ्गता
भएका महिलािरू र्दै हनक कामकाजमा जाँ र्दा वा हिं ड्डुल गर्दाा हुनसक्ने पहन हिं सा ि पिे को भए तु रुन्त सम्बक्तन्धत हनकार्मा
िबि गिौं लगाउतका सन्दे शमूलक जानकािी ले क्तिएका छन् ।
र्ी पोरििरु ७ विा प्रर्दे शमा गिे ि ५ िजाि हवहभन्न साबाजाहनक स्थानिरु जस्तै ं बस पाका, स्वास्थ्य चौकी, प्रििी चौकी,
हवद्यालर्मा िाँ हसएका छन् । र्सैगरि महिला हिं सा सम्वन्धी सचेतनाका लाहग २७ विा हजल्लाका ३१ विा िे हडर्ो स्टे सनबाि तीन
हकहसमका िे हडर्ो हजङ्गल नोभेम्बि महिनार्दे क्ति हनिन्ति प्रशासिण भइििे का छन् ।

समूह गठन
पुर्
३०
गते
कािमाडौंको
बुढानीलकण्ठ
नगिपाहलकामा
अपाङ्गता भएका महिलाको समूि
गिन गने सम्बन्धमा छलर्ल गना
बैिक सम्पन्न भर्ो ।
वैिकले अपाङ्गता भएका महिला
अपाङ्गता भएका बालबाहलकाका
अहभभावकसहितको सिभाहगतामा
िुल्ला सञ्जाल गिन गर्र्ो ।
वैिकमा नेपाल अपाङ्ग महिला
संघका कमाचािी सां केहतक भार्ा
अनुवार्दकताा सहित स्थानीर् १२ जना सिभागी हथए ।

पहिचान परिर्ोजनाले महिलािरुसँग प्रत्यक्ष काम गरिििे काले महिलािरुको समूि ि सञ्जाल हनमाा णमा गिी उनीिरुको
शसक्तिकिणमा सघाउँ र्दै आएको छ ।

छोटकरीमा

पन
ु र्सथाापना केन्त्रलाई लसलाइ मेलसन ि मार्सक बनाउने ताललम सीप िर्सतान्त्तिण गदै , ग्लोबल पपस फाउन्त्डेसनको तफाबाट

CBM को कायाालय सानेपामा प्राबबधिक इष्ट्न्त्जतनयििरूद्वािा पिुँचयुक्तता परिक्षण गने कायाक्रममा सिभाधगता

नेपाल अपाङ्ग महिला संघको पन
ु र्सथाापना केन्त्रका ककशोिी छारालाई छारावत्त
ृ ी पवतिण कायाक्रम, िोटिी क्लब अफ यल, लललतपिु जाउलाखेल
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