सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद रे ग्मीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँ दै

यो अंकमा
 राजष्ट्रय कानु न रअन्तराष जष्ट्रय सक्तन्ध महासक्तन्ध
सम्बन्धी क्षमता अजिर्वृक्ति ताजलम
 र्वकालत र पैरर्वी रणनीजत र यसका उपकरण र
प्रयोग
 नीजत जनमाष तालाई ध्यानाकर्ष ण
 जसकाइको समार्वेशी ढाँ चा र जसकाइमा प्रजर्वजिको
प्रयोग सम्बन्धी जशक्षकहरूलाई ताजलम
 स्वास्थ्यकमी र स्थानीय तहका प्रजतजनजिलाई
अजिमुखीकरण
 पहँ चयुि आघात व्यर्वस्थापन र मनोपरामशष
सम्बन्धी ताजलम

पहँ चयुि आघात व्यर्वस्थापन र मनोपरामशष सम्बन्धी ताजलमपजछ प्रमाणपत्र जलँ दै एक
सहिागी

प्रतिवद्धिा
नारायण प्रसाद रे ग्मी, सहरजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत
हाम्रो प्रजियामा आिाररत कानूनी प्रणाली छ र त्यही अन्तगष त रहे र काम गनषपछष ।
त्यसलाई उल्लङ्घन गरे र हामीले काम गनष जमल्दै न। प्रणालीजित्रै रहेर कामलाई कसरी
जछटो छररतो बनाउन सजकन्छ िनेर हे नुषपछष । फैसला कायष न्वयन जनदे शनालयसँ गको
समन्वय गरे र अन्य सरकारी जनकाय, िस्तै कानुन मन्त्रालय, मजहला बालबाजलका
तथा िेष्ठ नगररक मन्त्रालय, जशक्षा मन्त्रालय, आजद सरोकार राख्ने मन्त्रालय तथा अन्य
जनकायसँ ग जमलेर सर्वोच्च अदालत र सं घसं स्थाहरू बीच कायष िमका लाजग समन्वय
गनष सजकन्छ। यो िे रै प्रिार्वकारी हन सक्छ। फैसला कायाष न्वयनको दृजष्ट्कोणले पजन
सहि होला। सर्वोच्च अदालतको अजहलेको िर्वन अपाङ्गतामैत्री निए पजन नयाँ
बजनरहे को िर्वन सबै अपाङ्गतामैत्री जहसाबले बन्दै छन्। हाम्रो अदालत यहाँ हरूको
समस्याबाट अनजर्वज्ञ छै न। यो ज्ञापनपत्र हाम्रो लाजग राम्रो दस्तार्वे ि आएको छ। हाम्रो
लाजग यो महत्वपूणष सु झार्व ियो । हामीले गनष सक्ने सहयोग हामी गनेछौं।

समावेशी शशक्षा शाखाकी निर्दे शक डा दर्दव्या र्दवाडीलाई ध्यािाकर्षण

पत्र बझ
ु ाउँ र्दै िेपाल अपाङ्ग मदिला संघकी अध्यक्ष टीका र्दािाल

नेपाल अपाङ्ग मजहला सं घले यो त्रै माजसक अर्वजिमा पजन
जर्वजिन्न नीजत जनमाष ता, पाजलकाहरू र अन्य सरकारी
कायाष लयमा नीजतगत पैरर्वी र र्वकालतका काम जनरन्तर िारी
राख्यो ।
सरोकारर्वालाहरूसँ गको सहकायषमा सं घले अपाङ्गता िएका
बालबाजलकाको समार्वे शी जशक्षाको सु जनजितता गनष माग गदै
जशक्षा तथा मानर्वस्रोत जर्वकास केन्द्र अन्तगष त समार्वे शी जशक्षा
शाखाका जनदे शक डा जदव्या दर्वाडीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
बु झाएको छ । यसै गरी अपाङ्गतामैत्री न्याजयक जनकायका
िौजतक संरचना र प्रजियाका बारे मा सर्वोच्च अदालतका सह
रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद रे ग्मीलाइ ध्यानाकर्षणपत्र बु झाइएको
छ।
यसै गरी सं घले पाजलकाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री स्थानीय
जनर्वाष चन र स्थानीय तहले ल्याउने नीजत कायष िम र बिेटमा
समेजटनुपने अपाङ्गता िएका व्यक्तिको सर्वाल सम्वन्धी २०
बुँ दे ध्यानाकर्षणपत्र बु झाएको छ ।

क्षमता अजिर्वृक्ति ताजलम
अन्तराष जष्ट्रय सक्तन्ध, महासक्तन्ध, अपाङ्गता िएका व्यक्तिका अजिकारका लाजग
बनेका कानुन जनयमका बारे मा िानकारी गराउने उद्दे श्यले नेपाल अपाङ्ग
मजहला सं घले यो दु ईर्वटा क्षमता अजिर्वृक्ति ताजलमको आयोिना गर्यो ।

र्वकालत, पैरर्वी गनष र थप कानुनी अजिकार सु जनजितताका लाजग अजियान
सञ्चालन गनष सहयोग पुगोस िन्ने उद्दे श्यले नेपाल अपाङ्ग मजहला संघका
सदस्यहरू र अपाङ्गता िएका व्यक्ति/ मजहलाहरूद्वारा सञ्चाजलत सं स्थाका
प्रजतजनजिहरूका लाजग सीर्वीएम ग्लोर्वलको साझेदारीमा यो ताजलम आयोिना
क्षमता अजिर्वृक्ति ताजलममा सहिीकरण गदै राजष्ट्रय मानर्व अजिकार आयोगका सजचर्व
मु रारी खरे ल

गररएको हो । ताजलममा मजहलामाजथ हने सर्वै प्रकारको िे दिार्व

उन्मुलन गने महासक्तन्ध जसड, मानर्व अजिकारको जर्वश्वव्यापी घोर्णापत्र जदगो जर्वकास लक्ष्य, अपाङ्गता अजिकार ऐन २०७४, अपाङ्गता
िएका व्यक्तिहरूको अजिकार सम्बन्धी संयुि राष्ट्रसं घीय
महासक्तन्ध यूनसीआरपीडी जर्वश्पव्यापी आर्वजिक समीक्षा र यसको
प्रजियाका बारे मा सहिागीहरुलाई िानकारी गराइएको जथयो ।

हाल अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको अजिकारका लाजग अपाङ्गता
िएका व्यक्तिको अजिकारका सम्बक्तन्ध ऐन २०७४, अपाङ्गता िएका
व्यक्तिको अजिकार सम्बन्धी जनयमार्वली २०७७ कायाष न्वयनमा छ ।

क्षमता अजिर्वृक्ति ताजलममा सहिीकरण गदै अजिकारकमी पजलता थापा

यी कानुनमा अपाङ्गता िएका व्यक्तिले रािनीजतक, सामाजिक,आजथषक र साँ स्कृजतक अजिकार अन्य व्यक्तिसरह समान हने कुरा
उल्लेख छ ।
यसैगरी अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको अजिकारसम्बन्धी सं युि राष्ट्रसंघीय महासक्तन्ध UNCRPD ले अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको
अजिकार पजन अरू व्यक्तिको िजत नै छ िन्ने कुरा जनजित गनष , उनीहरूले सबै मानर्व अजिकार उपयोग गनष पाउनुपछष र अरू
माजनसहरू िजत नै स्वतन्त्र र इज्जतका साथ बाँ च्न पाउनुपछष िन्ने कुरा जनजित गरे को छ ।

अन्तराष जष्ट्रय सक्तन्ध महासक्तन्धका आिारमा नेपाल सरकारले बनाएका कानुनले अपाङ्गता िएका व्यक्तिको सार्वषिौम अजिकारका बारे मा
उल्लेख गरे पजन कायाष न्वयन िएको छै न । अकाष जतर यी कानुन अपाङ्गता िएका मजहलाका बारे मा मौन छन् ।

पररचयपत्र पाउने र्वा सार्वष िजनक उपिोगका िौजतक संरचनाहरू
अपाङ्गतामैत्री िएमा मजहलालाई पजन सहि त हन्छ तर मजहला
िएकै कारण र मजहलामा पजन अपाङ्गता िएकै कारण र्वा दजलत
मजहला त्यसमाजथ अपाङ्गता िएमा उनीहरूमाजथ दोहोरे , तेहेरो,

जहं सा

जर्विेद र िेरै जहं सा िइरहे को छ । यी र यस्तै िेरै कुरा सम्बोिन गनष

राज्य

चुकेको छ ।

नीजत बनाउने र कायाष न्वयन गने जिम्मेर्वारीमा बसेकाहरूलाई
झक्झक्याउने , कायाष न्वयन गनष आर्वाि उठाउने , दर्वार्व जदने र पैरर्वी

क्षमता अजिर्वृक्ति ताजलममा सहिीकरण गदै ने पाल अपाङ्ग मजहला संघकी
महासजचर्व मीना पौडे ल

गने हामीले यी तमाम जर्वर्य र्वस्तु र मुद्दा अजन यसको कायाष न्वयनको
अर्वस्थाका बारे मा िानकारी जदन संघले ने पाल सरकारले हस्ताक्षर गरे का अन्तराष जष्ट्रय महासक्तन्ध र अपाङ्गता अजिकार सम्बक्तन्ध राजष्ट्रय
कानुन र जनयमार्वलीका बारे मा िानकारी जदइ आफ्ना सदस्य र अपाङ्गता अजिकारमा काम गने अजिकारकमीहरूको क्षमता बढाउन
ताजलमको आयोिना गरे को हो ।
यी दु ईर्वटा ताजलममा जर्वजिन्न जिल्ला र काठमाडौंका गरी ४० िना
सदस्य र

अपाङ्गता िएका व्यक्ति/ मजहलाहरूद्वारा सञ्चाजलत

संस्थाका प्रजतजनजिहरू सहिागी िए ।

ताजलमको सहिीकरण राजष्ट्रय मानर्व अजिकार आयोग सजचर्व मुरारी
खरे ल, अजिर्विा सजर्वन श्रेष्ठ, अजिर्विा कपील अयाष ल, मजहला
अजिकारकमी सम्झा श्रेष्ठ, पजलता थापा, नेपाल अपाङ्ग मजहला संघका
क्षमता अजिर्वृक्ति ताजलममा सहिीकरण गदै अजिर्विा सजर्वन श्रेष्ठ

अध्यक्ष टीका दाहाल र महासजचर्व मीना पौडे लले गनुषिएको जथयो ।

पैरवी रणनीति तनर्ााण र यसका औजार सम्बन्धी काया शाला सम्पन्न

पैरर्वी रणनीजत जनमाष ण सम्बन्धी ३ जदने कायष शाला र्वै शाख ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न ियो । नेपाल अपाङ्ग मजहला सं घले
आगामी ५ र्वर्षमा गने सर्वाललाई प्राथजमकीकरण गरी आफ्ना
काम र गजतजर्वजि सञ्चालन गने उद्दे श्यले यो कायषशाला
आयोिना गरे को हो । यो कायषशालाबाट सं घले आगामी पाँ च
र्वर्षमा
अपाङ्गता िएका मजहलाका अजिकार स्थाजपत गनषका लाजग
गनुषपने र्वकालतका सर्वाल पजहचान
गरी कायाष न्वयनका लाजग पै रर्वी रणनीजत तयार गरे को छ । यो
कायषशालाको सहिीकरण रीता श्रेष्ठले गनुषिएको जथयो ।

पैरर्वीका लाजग सञ्जाल जनमाषणको प्रजियामा अभ्यास गदै सहिागी

ताजलममा नेपाल अपाङ्ग मजहला संघका पदाजिकारी , सदस्यहरू, संघको केक्तन्द्रय
कायाष लयमा कायषरत कमषचारी , प्रदे श फोकल

कमषचारी र जफल्ड कमषचारी,

संघका कायष कारी सजमजत र सािारण सदस्य गरी २५ िना सहिागी जथए ।

कायषशालामा सहिागीहरूले नै आफूले आगामी पाँ च र्वर्षमा गनुषपने काम र
मुद्दाहरू पजहचान गरी यसका लक्ष्य र उद्दे श्य तयार गरे का छन् । कायष शाला ३
जदनसम्म चलेको
पैरर्वी रणनीजत जनमाषण सम्बन्धी तीनजदने कायषशालाका सहिागीलाई स्वागत गदै नेपाल
अपाङ्ग मजहला संघका उपाध्यक्ष जनमषला ज्ञर्वाली

जथयो ।
यसैगरी

यही कायष शालाका आिारमा पैरर्वीका औिार र उपकरणको ढाँ चा
तयार गनष र्वैशाखको २६ र २७ गते अको ताजलम सम्पन्न ियो ।
जसजबएम ग्लोर्वलको साझेदारीमा गररएको यो ताजलमका
आिारमा पैरर्वी गने सीप, औिार र ढाँ चा तयार गरी प्रयोग गररने

पैरर्वीका औिार र रणनीजत सम्बन्धी ढाँचा र सीपका बारे मा अभ्यास गदै सहिागीहरू

छ।
यो ताजलममा र्वकालत र पैरर्वी गने तरीका, पैरर्वी गने माध्यमहरू, सर्वालहरूका आिारमा पैरर्वीका गने जनकाय, पैरर्वीका लाजग

सहकायष गने संघसं स्था, पै रर्वीका सर्वालहरूको प्राथजमकीकरणलगायतका जर्वर्यमा छलफल र अभ्यास गररएको जथयो । उि
कायषशालाको सहिीकरण रीता श्रेष्ठले गनुष िएको जथयो ।

दे वी बसेल, कातलञ्चोक गाउँ पातलका वडा ८ सदस्य, दोलखा

िूकम्पपजछ म अपाङ्गताको क्षेत्रमा सजिय िएँ । यसअजघ म दोलखामै २०६५ दे क्तख ०७०
सम्म जशक्षक जथएँ । म ३३ र्वर्षकी िएँ जर्व एड पास गरे की छु । गत र्वैशाख ३० गते िएको
स्थानीय तहको जनर्वाष चनमा म दोलखा काजलञ्चोक गाउँ पाजलका र्वडा ८ मा नेकपा
एमालेबाट र्वडा सदस्यमा जनर्वाष जचत िएकी छु ।
िूकम्पजछ मैले नेपाल अपाङ्ग महासंघमा िूकम्प प्रिाजर्वत अपाङ्गता िएका व्यक्तिको
तथ्याङ्क संकलन गने काम गरें । यही िममा नेपाल अपाङ्ग मजहला संघको सम्पकषमा आएँ
।
२०७२ दे क्तख छ र्वर्ष संघको फोकल पसषन िएर काम गरें । कोजिड १९ का बेला नेपाल अपाङ्ग मजहला संघबाट अपाङ्गता िएका
मजहलाहरूलाई राहत जर्वतरण गने मौका पाएँ िसले मेरो रािनीजतमा आउने र्वातार्वरण बनाउन सघायो । आफ्नो पजहचान बन्यो ।
अजन यसपालीको स्थानीय तहको जनर्वाष चनमा उम्मेदर्वार बनें । मेरो र्वडामा रहे का िम्मा १५९० िोटमा मैले ७४० मत पाएँ । मेरो
प्रजतद्वन्दी नेपाली काँ ग्रेसकी उम्मेदर्वार मेरो काकी हनुहन्थ्यो मैले उहाँ लाई ९ मतले जितें ।
मेरो गाउँ मा पजहला िो दजलत मजहला र्वडा सदस्य िएर िानुियो उहाँ ले मजहला र दजलत मजहलाका लाजग खासै काम गनष सक्नुिएन
। जर्वकासका काम पजन िएनन् । त्यसकारण अजहले म उठे की हँ । अर्व म पजहलाको िस्तो हन जदन्न ।
काजलञ्चोक गाउँ पाजलकामा कजत अपाङ्गता िएका व्यक्ति र्वा मजहला छन् थाहा छै न । तर र्वडा नम्बर ८ मा १०० िन्दा बढी छन् । अर्व
म िनप्रजतजनजिका है जसयतले आफ्ना योिना र्वा मजहला शसक्तिकरणका मुद्दा उठाउँ दा अपाङ्गता िएका मजहलाका जर्वर्य पजन राख्छु
।
पजहला पजन अपाङ्गता िएका व्यक्तिका लाजग काम गनष पाजलकामा बिेट छु ट्याउन दर्वार्व जदयौं तर िम्मा ५० हिारमात्रै पायौं िुन
पैसाले केही काम काम गनष सजकंदै न । अपाङ्गता िएका मजहलाका लाजग पजहला पजन पाजलकामा बिेट हँ दो रै छ । हामीले यो कुरा
थाहा पाएनौं र माग गरे नौं । त्यो बिेट अरुमा खचष िइरहे को रहे छ।
गतर्वर्ष हामीले सीर्वीआरका लाजग िनेर ३० लाख बिेट पायौं यो पैसाले अपाङ्गता िएका व्यक्ति
र मजहलाहरूलाई व्हीलचेयर, र्वैशाखी र अन्य सहायक सामग्रीहरू जकनेर जर्वतरण गर्यौं ।
अजहले पजन अपाङ्गता िएका व्यक्ति र्वा मजहलाका लाजग उनीहरूले नै आर्वाि उठाउनुपछष
ँ जन िएन ।
िन्ने मानजसकता छ । तर उनीहरूको सहिाजगता कहीप
मलाइ जनर्वाष चनमा उम्मेदर्वार बन्नका लाजग पाटीबाट जटकट पाउन गाह्रो ियो । जनकै संघर्षका
बाबिुद मैले दजलतको कोटाका लाजग जटकट पाएँ र चुनार्व लडें । म अपाङ्गता िएका मजहलाका
लाजग आर्वाि उठाउँ छु । मलाइ सर्वैले िोट जदएका छन् र सर्वैका लाजग मैले काम गनष पछष तर
अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूलाई प्राथजमकतामा राखे र काम गछुष । मजहला त्यसमाजथ दजलत र
झन अपाङ्गता िएका मजहलालाइ काम गनष गाह्रो छ । तर यसलाइ जचरे र मैले काम गनुष छ ।
अपाङ्गता िएका व्यक्तिका लाजग पजन रािनीजतमा कोटा छु ट्टयाउन पछष िन्ने मेरो जर्वचार हो ।

एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अतिर्ुखीकरण

नेपाल अपाङ्ग मजहला संघले सात र्वटै प्रदे शमा जर्वजिन्न
सरोकारर्वालाका लाजग अपाङ्गता िएका मजहला, र्वाजलका
जर्वरुि हने लैजङ्गक जहं सा रोकथाम सम्बन्धी एकद्वार सङ्कट
व्यर्वस्थापन सम्बन्धी ३ जदने अजिमुक्तखकरण आयोिना गरे को
छ।
कास्कीमा आयोजित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापि सम्बन्धी ३ दर्दिे
अशिमुखीकरण ताशलममा प्रमाणपत्र शलँ र्दै

मजहला जहं साका लाजग साझे दारी पररयोिना अन्तगषत आयोिना गररएको अजिमुखीकरणमा ७ र्वटा प्रदे शका २७ र्वटा जिल्लाबाट
एक िार संकट व्यर्वस्थापन केन्द्रमा कायषरत मेजडकल डाक्टर, फोकल पसषन, नसष लगायत जिल्ला प्रहरी कायाष लय अन्तगषत मजहला
सेलबाट मजहला प्रहरी, मजहला जहं सामा काम गने सं घसं स्थाका प्रजतजनजि र अपाङ्गता िएका मजहलाहरूको सहिाजगता रहे को छ ।

अजिमुखीकरण अपाङ्गता िएका मजहला तथा र्वाजलकामाजथ हने लैजङ्गक जहं सा रोकथाम, अपाङ्गता, लैजगंक जहं साको अर्वस्था, लैजगंक
जहं सा जनयन्त्रणका लाजग कानुनी व्यर्वस्थाहरू, एकिार संकट व्यर्वस्थापन केन्द्र (OCMC) को
अर्विारणा, यसले
जदइरहे को सेर्वा र यसलाई कसरी पँहचयुि र अपाङ्गतामैत्री बनाउन सजकन्छ िन्ने जर्वर्यमा छलफल केक्तन्द्रत जथयो । यसै गरी लैजङ्गक
जहं सा जनर्वारण कोर्, प्रादे जशक योिना तथा कायषिमहरू र खक्तिकृत तथ्याङ्कको आर्वश्यकतालगायतका जर्वर्यर्वस्तुहरू पजन
अजिमुक्तखकरणमा छलफल गररएको जथयो ।

अजप्रल, मे र िुन मजहनामा गरी प्रदे श नं. १, बागमती
प्रदे श, मिेस प्रदे श, गिकी प्रदे श र सुदूरपजिम प्रदे श
गरे र ५ र्वटा अजिमुखीकरण सम्पन्न िइसकेको छ ।
िसमा १०१ िना सहिागी जथए, यी मध्ये मजहला ८० िना
र पुरुर् २१ िना जथए िने ७ िना अपाङ्गता िएका मजहला

काठमाडौंमा आयोजित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापि सम्बन्धी तीिदर्दिे अशिमुखीकरण
सििागीिरू

जथए । अजिमुखीकरणमा छलफल, अन्तरजिया, प्रस्तुती, समूहकायष िस्ता प्रयोगात्मक जर्वजि अपनाएर सञ्चालन गररएको जथयो ।

पहँचयुक्त आघाि व्यवस्थापन र र्नोपरार्शा िातलर्

अपाङ्गता िएका मजहला तथा सरोकारर्वालाका लाजग पहँ चयुि आघात व्यर्वस्थापन र मनोपरामशष सम्बक्तन्ध प्रदे शस्तरीय ५ जदने ताजलम
सम्पन्न िएको छ ।

यो ३ मजहनामा बागमती र प्रदे श नं . १ मा गरी दु ईर्वटा प्रदे शमा ताजलम
सम्पन्न िएको छ । दु ईर्वटा प्रदे शमा गरी ताजलममा ४६ िना सहिागी
जथए ।
िसमा १८ िना अपाङ्गता िएका मजहला र बाँ की २८ िना मजहलामाजथ
हने जहं साजर्वरुि काम गने संघसंस्थाका प्रजतजनजि, परामशषदाता, मजहला से लमा कायषरत मजहला प्रहरी सहिागी जथए ।
जहं सा प्रिाजर्वत मजहलाको आघात व्यर्वस्थापन गरर उनीहरूलाई

पहँचयुि आघात व्यर्वस्थापन र मनोपरामशषका बारे मा प्रदे शस्तरीय ताजलममा सहिागी

पहँ चयुि परामशष जदन सहयोग पु र्याउने उद्दे श्यले यो ताजलमको
आयोिना गररएको हो ।
सहिागीहरूलाई आघातका बारे मा जर्वस्तृत िानकारी गराइ
आफूजित्र िएको तनार्व, आघातलाई कसरी व्यर्वस्थापन गनष
सजकन्छ िनेर अभ्यास
स्वरुप िीर्वनको खोला
पहँचयुि आघात व्यर्वस्थापन र मनोपरामशषका बारे मा दे शस्तरीय ताजलममा सहिागी

बनाउने ,
शारीररक
व्यायाम,

ध्यान

साथसाथै प्रस्तुती, दौंतरी परामशष िस्ता जर्वजिहरू ताजलममा अपनाइएको जथयो । ताजलममा
सहिागीहरू सर्वैले आ आफ्ना कथा सुनाएका जथए ।
यसिममा कजतपय सहिागीहरूले आफ्ना तनार्व आफूमा परे को आघात पजन अन्य

पहँचयुि आघात व्यर्वस्थापन र मनोपरामशषका बारे मा
दे शस्तरीय ताजलममा सहिागी व्हीलचेयर प्रयोगकताष

सहिागीहरू समक्ष साझा गरे का जथए । ताजलममा हरे क व्यक्तिजित्र आआफ्नै कथा—, जपडा
लुकेर बसेका रहे छन् र त्यसले िेरै ठूलो आघात पजन पु र्याइरहे को रहे छ िन्ने पाठ जसक्ने मौका जमलेको जथयो । ताजलम मनोजर्वज्ञ
कञ्चन रार्वतले सहिीकरण गनुषिएको जथयो

अवरोध हटाउन रातरिय संवाद काया क्रर्

अपाङ्गता िएका मजहलाहरूले जर्वद्यमान
सामाजिक व्यर्वस्थाका कारण िोजगरहे का
बािा र अर्वरोिले उनीहरूको व्यक्तिगत र
व्यार्वसाजयक

िीर्वनमा

परे को

असरका

बारे मा छलफल गनष नेपाल अपाङ्ग मजहला
संघले राजष्ट्रय सं र्वाद कायष िमको आयोिना
गर्यो

अपाङ्गता िएका मजहलाका लाजग जर्वद्यमान अर्वरोि सम्बन्धी राजष्ट्रय संर्वाद कायषिममा बोल्दै राजष्ट्रय मानर्व अजिकार
आयोगका सदस्य जलली थापा

।

कायषिम संघले अपाङ्गता िएका मजहलाहरूको कथा सं कलन गनष आयोिना गररएको कथा कायषशालाका िममा आएका समस्यालाई
संकलन गरी अर्वरोिका रुपमा संर्वाद कायषिममा प्रस्तुत गररएको जथयो ।

अपाङ्गता िएका मजहलाका यी अर्वरोि हटाउन र्वा न्यु नीकरण गनष राज्यका जनकाय, अपाङ्गता िएका व्यक्ति मजहलाद्वारा सञ्चाजलत
संघसंस्था नागररक समािका प्रजतजनजि र अन्य सरोकारर्वालाको िूजमकाका जर्वर्यमा छलफल गनष यो संर्वादको आयोिना गररएको
हो ।
संर्वादमा बोल्दै राजष्ट्रय मानर्व अजिकार आयोगका सदस्य जलली थापाले अपाङ्गता
िएका व्यक्तिका लाजग पहँ चयुि

र्वातार्वरण हनुपने मुद्दा आयोगको पजन

प्रथजमकताको जर्वर्य िएको बताउनुियो ।

उहाँ ले अर्व अपाङ्गता िएका व्यक्ति र मजहलाको अजिकार स्थाजपत गनष
रािनीजतक दल र जर्वशेर्गरी उम्मेद्वारहरूलाई प्रजतर्विता गराउने र पुरा नगरे
मताजिकार र्वजहष्कार गने अजियान चलाउनुपने बताउनुियो ।

अपाङ्गता िएका मजहलाका लाजग जर्वद्यमान अर्वरोि सम्बन्धी राजष्ट्रय संर्वाद
कायषिममा बोल्दै समार्वेशी आयोगका सदस्य जर्वष्णुमाया ओझा

राजष्ट्रय समार्वे शी आयोगका सदस्य जर्वष्णुमाया ओझा सर्वै नागररकले अजिकारसजहत सम्मानिनक रुपमा बाँ च्न पाउने र्वातार्वरण
बनाउनुपने बताउनुियो । उहाँ ले अपाङ्गता िएका मजहलाका मुद्दाहरू
जशफाररस गनष आग्रह गनुषियो ।

स्थानीय सरकारले पाजलकाहरूमा अपाङ्गता िएका मजहलालाई रोिगारी
जदन र राजष्ट्रय सिामा अपाङ्गता िएका मजहलाको प्रजतजनजित्वका लाजग
पैरर्वी गनष सुझार्व जदनु ियो ।
अपाङ्गता िएका मजहलाका लाजग जर्वद्यमान अर्वरोि सम्बन्धी राजष्ट्रय संर्वाद कायषिमका सहिागी

मजहला जर्विागका उपसजचर्व जनरा अजिकारीले र्वौक्तिक

अपाङ्गता िएका मजहलाहरूका पजन कथा लेक्तखनुपने बताउनुिये । उहाँ ले आफैपजन जर्वस्तारै र्वािा अर्वरोिहरूलाई हटाउँ दै अजघ
बजढरहे को आफ्नो अनुिर्व सुनाउनुियो ।

अजिर्विा मीरा ढु ङ्गानाले अपाङ्गता िएका मजहलाको रािनीजतकलगायत अन्य सहिाजगता र अन्य संरचनागत अर्वरोि हटाउन िएका
कानुनी व्यर्वस्था कायाष न्वयन गराउन सर्वोच्च अदालत नै िाने हो जक िन्ने सुझार्व जदनुियो

। दजलतलगायतका केही समुदायको सहिाजगता संजर्विान मै िएपजन अपाङ्गता िएका व्याक्तिलाई अपाङ्गताका आिारमा जर्विेद गनष
नपाइने िनेपजन पजन उनीहरूको सहिाजगताका जर्वर्यमा िने नर्वोलेको उहाँ को िनाइ जथयो ।

सिकाइको िमावेशी ढााँचा िम्बन्धी प्रसशक्षक प्रसशक्षण

जसकाइमा समस्या र कजठनाइ िएका बालबाजलकालाई
अन्य

बालबाजलका

समान

जसकाइको

मुलप्रर्वाहमा

राखेर

पठनपाठन गराउने जसकाइको जर्वश्वव्यापी ढाँ चा Universal
Design for learning (UDL) का बारे मा िानकारी जदने उद्दे श्यले
पाँ च जदने प्रजशक्षक प्रजशक्षण ताजलम सम्पन्न िएको छ ।

ताजलममा समार्वेशी जशक्षा, बालबाजलकामा जसकाइमा कजठनाइ
हनसक्ने अर्वस्थाको प्रारक्तिक पजहचान, प्रारक्तिक पजहचानका
शसकाइको समावेशी ढाँचा सम्न्धी पाँच दर्दिे प्रशशक्षक प्रशशक्षण ताशलममा शशक्षा तथा
मािवस्रोत ववकास केन्रका उपमिानिर्दे शक डडल्लीराम लुइटे ल र अन्य सििागी

लाजग तयार गररएको प्रश्नार्वली र यसलाई िने तररका,
र्वैयक्तिक

शैक्षजणक योिना, जसकाइको समार्वेशी ढाँ चा र यसका जसिान्त, जसकाइमा प्रजर्वजिको
प्रयोगलगायतका बा रे मा िानकारी जदइएको जथयो ।

यसैगरर जसकाइमा कजठनाइ िएका बालबाजलकालाई गररने उपचारात्मक सहयोग
कक्षा कोठा व्यर्वस्थापन जर्वश्वव्यापी जसकाइको ढाँ चाका सैिाक्तन्तक पक्ष जसकाइमा
कजठनाइ िएका बालबाजलकाके जसकाइ सहिीकरण गनष प्रजर्वजिको प्रयोगका जबर्यमा

प्रशशक्षक प्रशशक्षणमा ववचार राख्र्दै बदिरा सििागी

यो प्रजशक्षक प्रजशक्षण ताजलममा िानकारी जदइएको जथयो ।

ताजलममा मिेश प्रदे श र बागमती प्रदे श अन्तगषत जशक्षा ताजलम केन्द्रबाट पाँ च पाँ च िना र अन्य संघसंस्थाका प्रजतजनजि गरी २५ को
सहिाजगता जथयो ।

यो प्रजशक्षक प्रजशक्षणमा सहिागीहरूले ताजलमपजछ प्रारक्तिक कक्षामा पढाउने जशक्षकहरूलाई

जसकाइमा जसजमतता िएका

बालबाजलकाको जसकाइ उपलब्धी हाजसल गनष जसकाइको समार्वेशी ढाँ चा र यसका लाजग प्रयोग गनष सजकने प्रजर्वजिका बारे मा ताजलम
जदनेछन् ।

सिकाइको िमावेशी ढााँचा िम्बन्धी सशक्षक तासिम
जसकाइको समार्वेशी ढाँ चा सम्बन्धी पाँ च जदने प्रजशक्षक
प्रजशक्षण ताजलमपजछ नेपाल अपाङ्ग मजहला संघले जर्वश्व
जशक्षासँग कै साझेदारीमा जशक्षक ताजलमको आयोिना
गर्यो ।

जसकाईको समार्वेशी ढाँ चा-Uuniversal Design for

शसकाइको समावेशी ढाँचा सम्बन्धी ताशलममा सििागी शशक्षक र प्रशशक्षकिरू

Learning (UDL)

मा

आिाररत शैजक्षक प्रजर्वजिको प्रयोग गरी

जसकाईमा जर्वजर्विता र आर्वश्यकता सम्बोिन गनष सहिीकरण गने उद्दे श्यले
ताजलमको आयोिना गररएको हो ।
प्रारक्तिक तहका बालबाजलकाको जसकाई उपलब्धीमा सुिार गनष सहयोग
पुर्याइ
समार्वेसी

जसकाईको
ढाँ चालाई

स्थानीयकरण गदै यसको
प्रयोगमा

व्यापकता

बदिरा स्कुल काभ्रेकी सििागी सांकेनतक िार्ामार्षत आफ्िो ििाइ राख्र्दै

ल्याउन जशक्षकको क्षमता जर्वकास गने उद्दे श्यले यो ताजलमको आयोिना
गररएको हो ।
ताशलममा दृजटटवविीि सििागी आफ्िो अिुिव सुिाउँ र्दै

अपाङ्गता िएका

बालबाजलकालगायत

प्रारक्तिक

कक्षाका

सबै

बालबाजलकाको िाजर्क र पठन जसप सु िारका आयोिना गररएको यो लाजग बागमती प्रदे शको लजलतपुर र काभ्रेका १२ र्वटा स्कुलका
२४ िना २४ िना जशक्षक सहिागी जथए।

ताजलम जशक्षा मानर्वश्रोत तथा जर्वकास केन्द्र सानोजठमीसँ गको समन्वयमा तयार पाररएको ताजलम सामग्रीमा आिाररत छ ।

ताजलममा अपाङ्गता र समार्वेशी जशक्षा, प्रारक्तिक पजहचान र व्यक्तिगत शैक्षजणक योिना, एजककृत पाठ्यिम, पाठ्यिम जर्वजर्वजिकरण
जसकाइको समार्वेशी ढाँ चा र यसका जसिान्त र अपाङ्गता र प्रजर्वजिका जर्वर्यमा जशक्षकहरूलाई ताजलम जदइने छ ।

संजक्षप्त
कायाक्रर्को सतर्क्षा
यो त्रैमाजसकमा सीर्वीएम ने पाल र जसर्वीएम ग्लोर्वलबाट पजहचान
पररयोिनाका गजतजर्वजि कायाष न्वयनका लाजग जनरन्तर समीक्षा
गरी सुझार्वहरूका लाजग र्वै ठकहरू िए । जसर्वीएम नेपालका
तफषबाट कायषिम व्यर्वस्थापक जमलन पौडे ल, कायष िम अजिकृत
जर्वमल पौडे ल, सीजर्वएम ग्लोर्वलका समार्वेशी जनदे शक एिसषन र
इिाले नेपाल अपाङ्ग मजहला संघका अध्यक्ष टीका दाहाल,
महासजचर्व

मीना पौडे ल र पररयोिनाका कमषचारीसँग

कायषिमका बारे मा छलफल गनुषियो । यसिममा पररयोिनाका गजतजर्वजि कायाष न्वयनको अर्वस्था र

पररयोिना कायाष न्वयनका

सीवीएम ग्लोवलका समावेशी निर्दे शक एण्डसषिसँग समीक्षा वैठक

िममा आएका समस्या र चुनौतीका बारे मा छलफल
ियो ।

सीवीएम ग्लोवलका इिासँग पररयोििा समीक्षा वैठक

पैरर्वी र्वैठक
काठमाडौं, अपाङ्गता िएका व्यक्ति र मजहलाहरुका राज्यले जदँ दै आएका सेर्वा सुजर्विाका बारे मा छलफल गनष नेपाल अपाङ्ग मजहला

संघले काठमाडौं महानगरपाजलका अन्तगषत
सामाजिक सेर्वा जर्विागसँग एक बैठक राख्यो
।

बैठकमा जर्विागका प्रमुख जदपक

अजिकारीले अपाङ्गता िएका व्यक्तिलाई
जदने काडष जर्वतरणमा समस्या र िजटलताहरू
दे क्तखएको बताउनुियो । उहाँ ले काडष
जर्वतरणका िममा िेरै नै प्रश्नहरू पजन
आएकाले यसका

सरोकारर्वालाहरूसँग

छलफल गरररहे को बताउनुियो । उहाँ ले
चैत मजहनासम्म ५ सय ४९ काडष जर्वतरण

अपाङ्गता िएका व्यक्ति र मजहलाहरूका राज्यले जदं दै आएका सेर्वा सुजर्विाका बारे मा छलफल गनष आयोजित र्वैठक

गररएको िानकारी जदनुियो ।
सरोकारर्वालाका जिज्ञाशाको िर्वाफ जदँ दै उहाले अपाङ्गता िएका व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलनका लाजग आउँ दो आजथषक र्वर्षमा बिेट
छु ट्टयाउने अजििार्वकलाई परामशष जदने नीजतजनयमहरूलाइ अपाङ्गतामैजत्र बनाउन संशोिन गने लगायतका कामहरू सुरु गने
प्रजतर्विता िनाउनुिएको जथयो ।

ध्यािाकर्षणपत्र बझ
ु ाउँ र्दै
जसन्धुली, अपाङ्ग मजहला सं घ जसन्धुलीले र्वै शाख ३० गते को स्थानीय तहको जनर्वाष चनमा अपाङगता िएका व्यक्तिहरूको अथषपूणष
सहिाजगताको लाजग २० बुँदे मागसजहतको ज्ञापनपत्र
बुझायो । जनर्वाष चन कायाष लय, जिल्ला प्रशासन कायाष लय र
जिल्लाका जर्वजिन्न पाटी कायाष लयहरूमा पुगेर बुझाएको
ज्ञापनपत्रमा अपाङ्गता िएका व्यक्तिको जनर्वाष चनमा समान
अजिकार सुजनजितताका लाजग उपलब्ध संर्वैिाजनक र
कानुनी प्रार्विानको कायाष न्वयन हनुपने कुरालाई जर्वशे र्
िोड जदइएको छ ।

जिल्ला जनर्वाषचन कायाषलय जसन्धुलीमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँ दै

ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण

रुपन्दे ही, जनर्वाष चन ऐन २०७३ ले अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूलाई समानताको हक र समार्वेशी जसिान्तका आिारमा स्थानीय तहमा
प्रजतजित्वको सुजनजित गरे को छै न ।
नेपाल अपाङ्ग मजहला संघले र्वैशाख ३० गते हने स्थानीय तह
र मंजसरमा हने िजनएको प्रजतजनजिसिा र प्रदे श सिाको
जनर्वाष चनमा

अपाङ्गता

िएका

व्यक्तिको

अजनर्वायष

प्रजतजनजित्व गराई अपाङ्गताजित्रको जर्वजर्विता र अपाङ्गता
िएका मजहलाको समार्वेजशता,सहिता, पहँ चयुिता र
सुजनित गनष माग गदै लाजग जिल्ला जनर्वाष चन कायाष लय
रूपन्दे ही मा २३ बुँदे अनु रोि पत्र बुझाएको छ । यही
ध्यानाकर्षण पत्र नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरका जिल्ला जनर्वाष चन
कायाष लयमा पजन बुझाइएको जथयो ।

जिल्ला जनर्वाषचन कायाषलय रूपन्दे ही मा २३ बुँदे अनु रोि पत्र बु झाउँ दै
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