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 नेपाल अपाङ्ग मडिला स ंघमा नयााँ नेततृ्व 

नेपाि अपाङ्ि मद िा संघको २२ औ ंसािारण सिा तथा ११ 
औ ं अधिवशेन सम्पन्न िएको छ । ११  औ ं अधिवेशनिे 
स  ंघको ११ सिस्यीय नयााँ काययसभमतत चयन िरेको छ । 
अधिवेशनमा िेशिरीबाट ९० जना िन्िा बढी सिस्य स िािी 
धथए ।  

 अधिवेशनिे म ासधचव र बद रा तर्य का १ जना सिस्यका 
िाधि तनवायचन िरेको धथयो िन ेबााँकी पि रु सवयसम्मत िएका 
धथए । अधिवेशन अतघ स ंघको २२ औ ं सािारण सिािे 
म ासधचव र कोषाध्यक्षको प्रततवेिन पाररत िरेको धथयो । 
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A Monthly Insight into the Current Real Estate Market 

अपाङ्गता भएका माडिला डवरुद्ध िुने डिसंा अन्तत्यका लाडग साझेदारी, 

न्तयायमा पिुाँचका लाडग खबरदारीÚ 

 

 

 



 

 

 

अपाङ्गता िएका व्यक्ततहरुको ३१ औ ं
अन्तर्ााक्रिय दिवसमा प्रिातफेर्ी 
अपाङ्िता िएका व्यश्तत रुको ३१ औ ंअन्तरायश्ष्िय 
दिवसका अवशरमा डडसेम्बर ३ मा काठमाडौंमा 
प्रिातरे्रीको आयोजना िररयो । मद िा बािबाभिका 
तथा जेष्ठ नािररक मन्री उमा रेग्मीि े
िकुृटीमण्डपबाट प्रिातरे्रीको सरुुवात िनुयिएको 
धथयो । मद िा बािबाभिका तथा जेष्ठ नािररक 
मन्रािय र राश्ष्िय अपाङ्ि म ासंघको संयतुत 
आयोजनामा िएको प्रिातरे्री िकुृटीमण्डपबाट सरुु िइ शद ििेट, रत्नपाकय   ुाँिै पनु: िकुृटीपण्डप पिेुर 
सिामा पररणत िएको धथयो । मन्री रेग्मीसद त तनश्स्कएको प्रिातरे्रीमा अपाङ्िता अधिकारको 
के्षरमा काययरत स ंघसंस्था रुको उल्िेख्य स िाधिता धथयो । साथ ैअन्तरायश्ष्िय साझिेार संस्थाको पतन 



प्रिातरे्रीमा स िािी धथए । प्रिातरे्रीमा  नेपािी 
सेना, नेपाि प्र री र शसस्र प्र री आफ्नो व्याण्डसद त 
स िािी िएका धथए । "समावेशी ववकासका िाधि 
रुपान्तररत समािान:  प ुाँचयतुत र समतामिूक 
ववमवका िाधि उजायवान भसजयनशीिताको प्रविान" िन्ने 
नारा यस वषयको ३१ औ ं अपाङ्िता दिवशको नारा 
र ेको धथयो । प्रिातरे्रीमा नेपाि अपाङ्ि मद िा 
संघिे "अपाङ्िता िएका मद िाववरुद्ि  ुने द संा 
अन्त्यका िाधि साझिेारी: न्यायमा प ुाँचका िाधि 

खबरिारी" िन्ने नारासद त स िाधिता जनाएको धथयो ।  

 

 

 

 

अपाङ्गतामैत्री सूचनाका लागग नेपाल अपाङ्ग मदहला संघले नेपाल पत्रकार् महास ंघलाई 
गर्ायो ध्यानाकर्ाण  

 
 
 नेपाि परकार 
म ासंघका अध्यक्ष 
ववपिु पोखे्रििे 
अपाङ्ितामरैी सञ्चार 
तनिेभशका २०७३ 
कायायन्वयनमा म ासघं 
िम्िीर र ेको 
बताउनिुएको छ ।  
 
प्रिेश र संघीय 
तनवायचनमा अपाङ्िता 

िएका व्यश्तत र मद िाको स िाधिता अपाङ्ितामरैी तनवायचन प्रक्रिया प ुाँचयतुत मतिान केन्र 
बनाउनका िाधि संचारमाध्यमको िभूमकाका ववषयमा ध्यानाकषयण िराउन िएका नेपाि अपाङ्ि मद िा 
संघको प्रतततनधिमण्डिसाँिको िेटमा अध्यक्ष पोखे्रििे परकार रुिाई प्रभशक्षण िने िममा समेत यो 
तनिेभशकाका बारेमा जानकारी दिने िरेको जानकारी दिनिुयो ।  



 
अपाङ्िता िएका व्यश्तत र  मद िाका मदु्िािाई सामाश्जकीकरण िरेर संवेिनशीि बनाउन संचार 

माध्यमको म त्वपणूय िभुमका  ुने िएकािे यसमा म ास ंघिे सकुय िर िने पतन बताउनिुयो । 

 तनवायचनका बेिा आउने िित सचूना र घणृायतुत िनाइ तनयन्रणका िाधि नेपाि पे्रस काउश्न्सि र 

तनवायचन आयोििे तनवायचनका बेिा िने  अनिुमनमा समेट्न ध्यानाकषयण िराउने प्रततवद्िता उ ााँिे 

व्यतत िनुयियो ।  

अपाङ्ितामरैी सचूना र तनिेभशका कायायन्वयनका िाधि आरू् पणूय प्रततवद्ि र ेको उ ााँको िनाइ धथयो 

। उ ााँिे नेपाि पे्रस काउश्न्सिको वेवसाइटिाई प ुाँचयतुत बनाएको पतन जानकारी दिनिुयो । 

ध्यानाकषयण पर बझुाउाँ िै नेपाि अपाङ्ि मद िा स ंघका अध्यक्ष टीका िा ाििे  अपाङ्ितामरैी स ंचार 

तनिेभशका कायायन्वयनमा जोड दिनिुयो ।  

 

तनवायचनमा अपाङ्िता िएका व्यश्ततको स िाधिता अपाङ्ितामरैी व्यव ार र मतिान केन्र रु बनाउने 

कुरामा संचार माध्यमको िभूमका म त्वपणूय  ुने बताउनिुयो । सीआइएि काठमाडौंका कृष्ण िा ाििे 

अपाङ्िता िएका व्यश्ततप्रतत समाजको अविारणाित अवरोि सविैन्िा खतरनाक र ेको औलं्याउनिुयो 

।  

नेपाि अपाङ्ि मद िा संघका सिस्य रममी अमात्यिे बद रा व्यश्तत रु  रेक सचूनाबाट वश्ञ्चत 

 ुनपुररर ेकािे अपाङ्ितामरैी सचूना र सञ्चार माध्यम रूिे िोिाषकेो व्यवस्था िनुयपने बताउनिुयो । 

संघका म ासधचव मीना पौडिेिे सञ्चार माध्यमबाट अपाङ्िता िएका व्यश्तत रुको नतकि िरेर 

मनोरञ्जनात्मक काययिम प्रसारण ििाय समाजमा पतन उनी रूिाई  ेयको दृश्ष्टिे  ेने िरेकािे यस्तो 

प्रबवृि अन्त्य  ुनपुने बनाउनिुयो ।  

 

 



 
 
 
       केशस्टोर्ी 

    संघसंस्थाले मभित्रको डर् र् लाजलाई क्जतरे् आत्मननिार् बनाउन सघाए  

सरुमा ववक 

२०५६ सािमा िघुयट्नामा परेपतछ मेरो जीवनको अकै कठीन 

यारा सरुु ियो । ९ वषयको उमेरमा  िकिे मिाई ठतकर दियो  

र मेरो िायााँ खुट्टािाई च्याप्यो । मेरो खटु्टा काट्न पर् यो । 

तीन मद ना अस्पताि बसाईं ियो । मेरो बेडको छेउको 

एकजना िाइ उपचार िराइर न ुिएको धथयो । उ ााँको पतन 

मेरो जस्त ैखुट्टा काटेको धथयो । म िेरै रोएको िेखेर उ ााँिे 

मिाई िेरै सम्झउन ु ुन््यो । उ ााँ नतकिी खुट्टा ििाएर द ाँडकेो िेखेर पतछ मपतन नतकिी खुट्टा 

ििाएर द ाँडन सतछु  ोिा िन्न ेआस पिाएर आयो । अस्पतािबाट घर आएाँ । म आएको था ा पाएर 

मेरो छरतछमेक, आफ्न्त साथी रु िेट्न आए तर मिाइ िाज िािेर कससैाँि िेट्न नपरोस िन्न े ुन््यो 

। म घर भिरबाद र ििाय तघभिएर द ाँड्िा मेरो घुाँडा िरी घाउ िएर रित आउाँ ्यो । त्यो िेखेर मेरो बवुािे 

बााँसको वशैाखी बनाइदिनिुयो । िघुयटना िएको ६ मद नापतछ म रे्री स्कुि जान थािेँ तर सबिेै मिाइ 

त्यो अवस्थामा िेखेर  ेररर न्थे । त्यो िेखेर मिाई साहै्र िाज िाग््यो । ववस्तारै साथीिाइिे स योि 

िनय थािें ।  

मेरो अवस्थाका बारेमा जानकेा मेरो िााँउकै एकजना व्यश्ततिे मेरो बवुािाई को परु चौरा मा अपाङ्ि 

संस्था छ, छोरीिाई त्य ााँ िजैान ुिन्निुएको र ेछ  । त्यसपतछ बवुािे मिाइ बााँकेको अपाङ्िता सम्बन्िी 

काम िने संस्था अपाङ्ि नवश्जवन केन्रमा भिएर जानिुयो । त्य ााँ िएपतछ मिेै िेरै जना म जस्तो 



मान्छे रु िेखें । त्यसपतछ मेरो वपडा तनाव रु तनकै कम  ुन िाग्यो । मिाई रे्री त्यो संस्थामा जाउाँ  

जाउाँ  िाग्न थाल्यो र जान पतन थािें ।  त्य ााँ म ववभिन्न ताभिम रुमा स िािी  ुन थािेँ ।  

 साथी रुको स योि र मायाि ेमिेै एस. एि.सी पतन दिएाँ  । त्यसपतछको खािी समय धथयो 

त्यस ैसमयमा अपाङ्ि नवश्जवन केन्रबाट एकजना कमयचारी मेरो घरमा आउनिुयो । उ ााँिे मिाइ 

अपाङ्िता िएका व्यश्तत रुका िाधि नपेाििञ्जको िेरी प्राववधिक भशक्षाियमा तीन मद ने  ाउस 

क्रकवपङ्िको ताभिम खुिेको जानकारी दिनिुयो । साथ ैताभिम भिन ेिए नाम िेखाईदिने कुरा िनुयियो 

।   मिेै सोँच ेखािी समय छ ताभिममा िेरै कुरा भसतन पाईन्छ िनेर म ताभिममा समावेश िएाँ  

। नेपाि अपाङ्ि मद िा संघमा आवद्ि िएाँ । ववभिन्न ताभिम रुमा स िािी  ुन थािें । नेपाि 

अपाङ्ि मद िा संघको ताभिममा स िािी  ुन काठमाडौं र अन्य ठाउाँमा जान ेअवशर रु पाएाँ । यसिे 

अपाङ्िता िएका दििी बद नी रुसंि घिुभमि  ुन सघायो  । उ ा“ रुको िुुःख पीडा र संघयषपणूय श्जवनको 

क ानी सनु्िा आफ्नो पीडा कम िाग्न थाल्यो । उ ााँ रुसाँि न ैकाम िनय थािें ।  कामसाँि ैपढाइिाई 

पतन तनरन्तरता दििै िएाँ । मिेै आरु्िे िोिेका िुुःख  अद िे अरु दििी बद नी र ववशषे िरी क्रकशोरी 

अवस्थाका बद नी रुिाई सनुाउने िछुय ।  

 िोिीका दिनमा मिेै जस्तो ि:ुख कसिेै पतन नपाउन िन्न ेिाग्छ । आज िोिी अपाङ्िता के्षरमा 

न ै िािेर सचुना तथा परामशयकतायको रुपमा को िपरु निरपाभिका मद िा बािबाभिका तथा 

समाजकल्याण उपशाखामा काम ििैछु ।  आधथयक रुपमा म आत्मतनरियर छु ।  ववभिन्न संघसंस्था रुमा 

आवद्ि छु । ती  काययिम रुमा स िािी  ुाँिै अपाङ्िता िएका व्यश्तत रुको अधिकारका बारेमा वकाित 

िररर ेकी छु ।  

 मिाई आरु्भिरको डर र िाजिाई श्जतेर अभियानमा ल्याउने र आधथयक रुपमा आत्मतनियर  ुन 

सघाउने अपाङ्ि नवश्जवन केन्र र नेपाि अपाङ्ि मद िा संघिाई िन्यवाि दिन चा ान्छु  । आरु्मा 



आएको पररवरयतन िेखेर अद िे म िेरै न ैखुशी छु । म अव अपाङ्िता िएका मद िा रुमाधथ  ुने द संा 

र वविेिववरुद्ि र उनी रुको अधिकारका िाधि न ैकाम िनेछु । 

 
 

अपाङ्गता िएका व्यक्ततका अगिकार् बारे्मा क्षमता अभिवदृ्िी ताभलम  

अपाङ्िता िएका व्यश्तत रूको अधिकारका 

िाधि  आएका अन्तरायश्ष्िय सन्िी, 

म ासश्न्ि, नेपाि सरकारिे बनाएका काननु 

तनयमका बारेमा जानकारी दिने उद्िेमयिे 

नेपाि अपाङ्ि मद िा संघिे आफ्ना 

सिस्य रूिाई  मंभसर ७  र ८ िते  चौंथो 

चरणको  िईु दिने  ताभिमको आयोजना 

िर् यो ।  ताभिममा   प्रिेश १ बाट इिाम र मोरङ, बािमतीबाट िोिखा, काभे्र, िभितपरु,  काठमाडौं, 

रसवुा र िादिङ, िण्डकीबाट कास्की र िोखाय,  सिुरूपश्मचम प्रिेशबाट कञ्चनपरु,  कणायिी प्रिेशबाट 

सखेुत र िैिेखििायत १३ वटा श्जल्िाका नेपाि अपाङ्ि मद िा संघका सािारण सिस्य, च्याप्टर 

सिस्य र अपाङ्िता िएका मद िा र व्यश्ततको अधिकारका िाधि काम ििै आएका संघसंस्थाका 

प्रतततनधि िरी ३५ जनाको स िाधिता धथयो ।  

संघिे नेपाि सरकारिे  स्ताक्षर िरेका अपाङ्िता िएका व्यश्ततको अधिकार सम्बन्िी अन्तरायश्ष्िय 

म ासश्न्ि UNCRPD, मानव अधिकारको ववमवव्यापी घोषणापर UDHR र   अपाङ्िता अधिकार 

सम्बन्िी राश्ष्िय काननु र तनयमाविीका बारेमा जानकारी दिइ आफ्ना सिस्य र अपाङ्िता अधिकारमा 

काम िने अधिकारकमी रूको क्षमता बढाउन  ताभिमको आयोजना िरेको  ो  ।  



ताभिममा अपाङ्िता अधिकार ऐन २०७४, तनयमाविी,  अपाङ्िता िएका व्यश्तत रूको अधिकारसम्बन्िी 

म ासन्िी यनुसीआरपीडी, म ासन्िीको 

आवधिक प्रततवेिन तयार र ररपोटीङ 

प्रक्रिया, मद िामाधथ  ुने सवपै्रकारका 

वविेिववरुद्िको म ासन्िी भसड, दििो 

ववकासका िक्ष्य SDG, मानव अधिकारको 

ववमवव्यापी घोषणापर र नेपाि मानव 

अधिकार आयोिको काययके्षरका बारेमा 

स िािीिाई जानकारी दिइएको धथयो ।  

 ताभिमको स जीकरण मानव अधिकार आयोिका सधचव मरुारी खरेि, अधिवतता सववन शे्रष्ठ, 

अधिवतता कवपि अयायि, नेपाि अपाङ्ि मद िा संघका अध्यक्ष दटका िा ाि, म ासधचव मीना पौडिेिे 

िनुयिएको धथयो  

 

मिेश प्रिेशमा पहुुँचयुतत आघात सुसूगचत हेर्चाह सम्बन्िी ताभलम 

अपाङ्िता िएका मद िा तथा सरोकारवािाका िाधि प ुाँचयतुत आघात व्यवस्थापन र मनोपरामशय 

सम्बन्िी प्रिेशस्तरीय पााँचदिन ेताभिम  जनकपरुमा 

सरुु िएको छ ।  

ताभिममा िनषुा, म ोिरी, रौत ट र भसर ाका िरी 

४ श्जल्िाका २२ जना मद िा स िािी छन ्।  यी 

मध्ये १२ जना अपाङ्िता िएका मद िा ताभिममा 

स िािी छन ् । ताभिममा जनप्रतततनधि, एकद्वार 



संकट व्यवस्थापन केन्रका प्रतततनधि, ववभिन्न संघसंस्थाका प्रतततनधि, परामशयिाता, मद िा सेिमा 

काययरत मद िा प्र री स िािी छन ्। 

द संा प्रिाववत मद िाको आघात व्यवस्थापन िरी उनी रूिाई प ुाँचयतुत  परामशय दिन स योि परु् याउने 

उद्िेमयिे यो ताभिमको आयोजना  िररएको  ो ।  

स िािी रूिाई आघातका बारेमा ववस्ततृ जानकारी िराइ आरू्भिर िएको तनाव, आघातिाई कसरी 

व्यवस्थापन िनय सक्रकन्छ िनेर अभ्यास स्वरुप जीवनको खोिा बनाउने, शारीररक व्यायाम, ध्यान 

साथसाथ ैप्रस्तुती, िौंतरी परामशय जस्ता ववधि रू  ताभिममा अपनाइएको धथयो ।  

 

ताभिममा स िािी रू सविेै आ आफ्ना कथा र आरू्िाई परेको आघातको अनिुव सनुाएका धथए । 

प्राय स िािी रूिे आफ्ना तनाव  र आरू्मा परेको आघात साझा िरेका धथए ।  ताभिममा  रेक 

व्यश्ततभिर  आ —आफ्न ैकथा ,पीडा िकेुर बसेका र ेछन ्र त्यसिे िेरै ठूिो आघात पतन परु् याइर ेको 

र ेछ िन्ने  पाठ  भसतने मौका भमिेको  स िािी रूिे बताएका धथए । ताभिम मनोववज्ञ कञ्चन 

रावतिे स जीकरण िनुयिएको  ो  ।  

 

 



 

अपाङ्गता िएका व्यक्ततहरुको अगिकार् सम्बन्िी महासन्िीको छायाुँ प्रनतवेिन पवूातयार्ीमा छलफल 

अपाङ्िता िएका व्यश्तत रुको अधिकार सम्बन्िी 

म ासन्िीको नािररक समाजका तर्य बाट पतन यसको छाया 

प्रततवेिन तयार िनय छिर्ि तथा प्रक्रियाका बारेमा  

मद िावािी दृश्ष्टकोणबाट छिर्ि िनय नेपाि अपाङ्ि 

मद िा स ंघिे पवुयपरामशय काययिमको आयोजना िर् यो । 

अपाङ्िता िएका मद िाका ववशषे आवमयकता र 

सवाििाई पद चान िरेर  ववषयित रुपमा प्रततवेिन तयार िने र प्रततवेिनमा कस्ता ववषयिाई 

प्राथभमकता दिने िन्ने ववषयमा काययिममा छिर्ि िएको धथयो ।  

खासिरी सरकारिे बझुाउने प्रततवेिनिे अपाङ्िता िएका व्यश्ततका िाधि संवविानमा िररएका व्यवस्था, 

बनेका तनयम काननु, तनकाय र संयन्रिाई प्राथभमकतामा राखेर बनाइने  ुनािे यसिे उनी रुका समस्या 

समेट्न नसतने कुरा काययिममा उठेको धथयो ।  

काननु कायायन्वयन न ुाँिा अपाङ्िता िएका व्यश्ततिे िोधिर ेका वास्तववक समस्याका बारेमा प्रततवेिनिे 

नसमेट्ने  ुाँिा नािररक समाजका तर्य बाट बनाइने छायााँ प्रततवेिन बभियो  ुनपुने सझुाव  काययिमका 

स जकताय अधिवतता कवपि अयायिको धथयो । सरकारिे पठाउने प्रततवेिनमा सरकारिे अपाङ्िता िएका 

व्यश्ततका िाधि  िररएका काननुी व्यवस्था रुको वणायनात्मक रुपमार ै ुने िएकािे  नािररक समाजिे 

यस्ता व्यवस्थाको ववमिेषण िरेर पठाउनपुने उ ााँको िनाइ धथयो ।  

 



छिर्िमा स िािी रुिे सचूनाको प ुाँचयतुतता, अपाङ्िता िएका मद िाको राजनीततक स िाधिता, 

अपाङ्िता िएका मद िाभिरको समावेभशताका ववषय नािररक समाजको प्रततवेिनिे छुटाउन न ुने कुरामा 

जोड दिएका धथए । UNCRPD को  आवधिक प्रततवेिन आिामी सन ् २०२४ मा नेपाि सरकारको 

तर्य बाट पेश िने िन्ने जानकारी आएपतछ नािररक समाजका तर्य बाट यसको छायााँ प्रततवेिनको तयारीका 

िाधि नेपाि अपाङ्ि मद िा स ंघिे छिर्ि थािेको  ो । छिर्िमा ओपीडी र नािररक समाजका 

प्रतततनधि िरर ३२ को स िाधिता धथयो ।  

   

 

  

स्थानीय तहको सात चर्णको योजना प्रक्रियाका बारे्मा अभिमुखीकर्ण 

स्थानीय त को सात चरणको योजना प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने उद्िेमयिे नेपाि अपाङ्ि मद िा 

स ंघिे एकदिने  अन्तक्रिय या तथा अभिमखुीकरण आयोजना िर् यो । 

 

 



 

अन्तक्रिय यामा बोल्िै बढुानीिकण्ठ 

निरपाभिकाका उपप्रमखु अतनता 

िामािे अपाङ्िता िएका 

मद िाका सम्पणुय सवाििाई 

सम्बोिन िनय आरू् प्रततवद्ि 

र ेको िन्िै त्यस्ता सवाि रू के 

के  ुन ्निरपाभिकािाई जानकारी 

दिन आव् ान िनुयियो ।  

राश्ष्िय अपाङ्ि म ासंघका उपाध्यक्ष अतनता तघभमरेिे  रेक मद िा आन्िोिनमा आरु् रूको 

स िाधिता  िएपतन अपाङ्िता िएका मद िाका आवाज मद िा आन्िोिनिे न ैनसनेुको  बताउनिुयो 

। उ ााँिे अपाङ्िता िएका मद िा रू सब ैिन्िा िेरै यौन द संाको जोखखममा र ेका र यस्तो िम्िीर 

समस्याको सम्बोिन राज्यिे िनुयपने बताउनिुयो ।  

काययिममा संघ की अध्यक्ष टीका 

िा ाििे अपाङ्िता िएका 

मद िािे अपाङ्िताको के्षरमा 

मार ै निइ समग्र मद िा कै 

सवाि उठाइर ेको बताउनिुयो । 

उ ााँि े अपाङ्िता िएका 

मद िामाधथ िइर ेको यौन 



द संाको जोखखम अन्त्य र उनी रुको न्यायमा प ुाँचका िाधि िेरै काम िनुयपने बताउनिुयो । 

काययिममा बढुानीिकण्ठ निरपाभिका सामाश्जक ववकास वविािका प्रमखु पषु्पा बमिे स्थानीय त को 

सात चरण योजना प्रक्रकयाका बारेमा प्रस्ततुी दिनिुएको धथयो । उ ााँिे आफ्ना सवाििाई बभियो िरी 

योजनाको पद िो चरणिेखख न ैपानय सके पाभिकािे यसिाई सम्बोिन िने जानकारी दिनिुयो ।  

साथ ैउ ााँिे आफ्ना सवािमा छिर्ि िरेर यो प्रक्रियामा स िािी  ुन अपाङ्िता िएका मद िा रुिाई 

आव् ान पतन िनुयियो । अभिमखुीकरणमा बढुानीिकण्ठ निरपाभिका र अन्य िरी िििि ५० जनाको 

स िाधिता धथयो । 

 

 

      ववद्यालयलाई प्रववगि र् पठन सामग्री हस्तान्तर्ण 

 

 समान भसकाइ उपिब्िीका िाधि ४९ ववद्याियका 

सयजना भशक्षकिाई भसकाइको समावेशी ढााँचा यसका 

भसद्िान्त र प्रववधिमार्य त पढाउने सामग्री रू 

पेनड्राइिसद त स्माटय टीिी स्िीन प्रजेतटर र ट्याव्िेट 

 स्तान्तरण िररयो ।  



 

 बािमती प्रिेश अन्तियत काठमाडौं िभितपरु िादिङ र काभे्रका 

अपाङ्िता िएका बािबाभिका रू पढ्ने ववशषे स्कुि िोत कक्षा 

समावेशी स्कुि र मिुप्रवा का िरी ४९ वटा स्कुिमा यी सामग्री 

 स्तान्तरण िररएको  ो । ववशषे िरी अपाङ्िता र भसकाइमा 

कदठनाइ िएका बािबाभिकाििायत 

 

 
प्रारश्म्िक कक्षाका सब ै बािबाभिकाको िावषक र पठन भसप सिुारका  िाधि प्रववधिको प्रयोि िरी 

अन्यसर  समान भसकाइ उपिब्िी  ाभसि िनय स योि  ोस िन्ने उद्िेमयिे ववमव भशक्षा (World 



Education inc.)  को साझिेारीमा नेपाि अपाङ्ि मद िा संघद्वारा सञ्चाभित Leveraging Existing 

Accessibility Resource in Nepal- LEARN पररयोजना अन्तियत यी प्रववधि  स्तान्तरण िररएको 

 ो ।  

 

 

 

   अपाङ्गता िएका मदहला र् बाभलकामागथ हुने दहसंाववरुद्ि अभिमुखीकर्ण 

अपाङ्िता िएका मद िा तथा बाभिका रुिे िोधिर ेका र  ुनसतने द संाको जोखखमका बारेमा जानकारी 

दिनका िाधि नोिेम्बर र डडसेम्बरमा िरी ९ वटा अभिमखुखकरण सम्पन्न िए । समिुायका अपाङ्िता 

िएका मद िा  र स्वाविम्वी मद िा सम ूका सिस्य रूका िाधि काभे्रमा ५ वटा र िभितपरुमा  ४ वटा 

मद िा सम ूिाई अभिमखुीकरण आयोजना िररएको   ो । अपाङ्िता िएका मद िा र बाभिकामाधथ 

 ुने द संाप्रतत संवेिनशीि बनाइ  उनी रुिाई न्याय दििाउनका िाधि िएका काननुी व्यवस्था उजरुीका 

िाधि तोक्रकएका  संरचना रू अपाङ्िता िएका मद िा र  बाभिकामाधथ   ुने द संाका जोखखमपणूय 

स्थान रूका  बारेमा जानकारी दिन  र न्याय पाउनका िाधि ववद्यमान सामाश्जक अविारणाित र 



िौततक अवरोि रुका बारेमा अभिमखुीकरणका िममा जानकारी दिइएको धथयो ।  ९ वटा 

अभिमखुीकरणमा  २२९ जना अपाङ्िता िएका मद िा स िािी िए ।  

 

 

        

 

 

 

 

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 

 

Provincial 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 

 
 

        ******* 

 

अनरुोि 

नेपाि अपाङ्ि मद िा संघका बारेमा 
सझुाव सल्िा  र इ बिेुदटनका बारेमा 

प्रततक्रिया छ िने कृपया तिको ठेिानामा 
सम्पकय  िनुय ोिा । 
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