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 राहरिय सम्मेलन हवशेर् 

  

 

   

 

 

            यसभित्र 
o अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा पि ुँच हवर्यक 

राहरिय सम्मेलन   

o अपाङ्गता भएका महिला तथा सरोकारवालाका 

लाहग लुहम्वनी प्रदेशमा पि ुँचयुक्त आघात सुसूहचत िरेचाि 

सम्बन्धी ताहलम 

o लैङ्हगक हिंसा सम्बन्धी तीन हदने प्रहशक्षक 

प्रहशक्षण ताहलम सम्पन्न 

o हसकाइको समावेशी ढाुँचा सम्बन्धी तीनहदने 

हशक्षक ताहलम 

o सहमक्षा बैठक 

पुस्तक  आवाज मौनताको आवाज ववमोचन गरै्द 

 

अपाङ्गता भएका महिलाहिरुद्ध िुने हििंसा 

अन्त्यका लाहग साझेदारी,  

न्तयायमा पिुुँचका लाहग खबरदारी 

 

 
 

            यसभित्र 
o अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा 

पि ुँच हवर्यक राहरिय सम्मेलन   

o अपाङ्गता भएका महिला तथा 

सरोकारवालाका लाहग लुहम्वनी प्रदेशमा पि ुँचयुक्त 

आघात सुसूहचत िरेचाि सम्बन्धी ताहलम 

o लैङ्हगक हिंसा सम्बन्धी हतन हदने 

प्रहशक्षक प्रहशक्षण ताहलम सम्पन्न 

o हसकाइको समावेशी ढाुँचा सम्बन्धी 

तीनहदने हशक्षक ताहलम 

o सहमक्षा बैठक 

 न्तयायमा पिुुँचका लाहग खबरदारी 

 

 

पुस्तक ववमोचन गरै्द अततथिहरु 



  
अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा पि ुँच विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन  

 

नेपाल अपाङ्ग महहला संघले  ववभिन्न ववकाशका 
साझेर्दार स ंस्िाहरुको सहकाययमा "अपाङ्गता िएका 
महहलाववरुद्ध हुने हहसंा अन््यका लाथग साझेर्दारी, 
न्यायमा पहुुँचका लाथग खबरर्दारी" िन्ने नाराका साि 
अपाङ्गता िएका महहलाको न्यायमा पहुुँच ववषयक 
राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर् यो । सम्मेलनको 
उद्घाटन राष्ट्रिय महहला आयोगका अध्यक्ष कमला 
पराजुलीले गनुयियो ।  उद्घाटन  मन्तव्य हर्दरैं्द अध्यक्ष 
पराजुलीले गाउुँ  सहर सवैततरका, पढेलेखेका हुन वा 
तनरक्षर सवै वगय  

 
 
समुर्दायका महहला कुनै न कुनै तररकाले वविेर्द  र हहसंा िोग्न बाध्य िइरहेको िन्रै्द झन अपाङ्गता िएका महहलामाथि अपाङ्गता िएका पुरुषल े
िन्र्दा र्दोहोरो तेहोरो वविेर्द र हहसंा सहन परररहेको बताउनुियो । उहाुँले एउटै प्रकारको अपाङ्गता िएपतन पुरुषल ेिन्र्दा महहलाले धेरै बाधा अवरोध 
र करट प्रताडना झेल्न परररहेको तथ्य  औलं्याउनुियो ।  
काययक्रममा समावेशी आयोगका सर्दस्य ववरणु ओझाले पहुुँचमा नपुगेकालाई पहुुँचमा पुर् याउन समावेशीको भसद्धान्त अनुसार समावेशी पररकल्पना 
आएपतन यसको मान्यता अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुियो ।  
काययक्रमको उद्घाटन मन्तव्य हर्दरैं्द नेपाल अपाङ्ग महहला सघंका अध्यक्ष हटका र्दाहालले अपाङ्गता िएका महहलाले  आफ्नो आभियानलाई शसक्त 
बनाउुँ रै्द राज्यका हरेक तहमा आफ्नो हहस्सा खोज्न सक्षम िएको बताउनुियो । उहाुँले अव  महहला आन्र्दोलन भित्रको ववववधताको सम्बोधन हुनपने 
र यसका लाथग समग्र महहला आन्र्दोलन र सवै सामाष्ट्जक आन्र्दोलनले अपाङ्गता िएका महहलाको सवालमा चासो हर्दनपने तर्य  ध्यानाकषयण गराउनुियो 
।  

उहाुँले अहहलेको समयमा समेत महहलाले म महहला अथधकारकमी हुुँ िन्न 
सककने  अवस्िा नरहेको िन्रै्द अपाङ्गता िएका महहलामाथि हुने यौन हहसंा 
घरेलु हहसंाववरुद्ध बोल्र्दा आरु्लगायत अन्य महहला अथधकारकमीहरु आफ्नै 
समुर्दायबाट बहहस्कारमा पने, एक्ल्याइने जोखखम रहेको तीतो अनुिव 
सुनाउनुियो ।  यी ववषयमा अथधकारको वकालत गरररहेका संघसंस्िाभित्र 
महहलामैत्री वातावरण हुनुपने र पीडडतलाई न्यायका लाथग सहयोग गने 
संयन्त्र बभलयो बनाउनुपने बताउनुियो ।  
काययक्रममा नेपाल अपाङ्ग महासंघका उपाध्यक्ष रमा ढकाल, ओपन सोसाइटी 
र्ाउण्डेसनका काययक्रम अथधकृत नीतु पोखे्रल, नेपाल मानव अथधकार 

आयोगका सहभसचव सम्झना शमायलगायतले अपाङ्गता िएका महहलाको 
न्यायमा पहुुँचका बारेमा बोल्नुिएको थियो । काययक्रममा स्वागत 
मन्तव्य संघका महासथचव मीना पौडेलले हर्दनुिएको थियो । सम्मेलनमा 

अपाङ्गता िएका महहलाको किा समेटेर तयार पाररएको पुस्तक आवाज मौनता र भिडडयो ववमोचन गररएको थियो ।  

  सम्मेलनमा उद्घाटन मन्तव्य राख्रै्द राष्ट्रिय महहला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली 

सम्मेलनमा उद्घाटन मन्तव्य राख्रै्द नेपाल अपाङ्ग महहला संघका अध्यक्ष टीका 
र्दाहाल 



सम्मेलनको उद्घाटन सत्रपति न्यायमा पहुुँचका बबषयमा िुट्टािुट्टै ६ वटा सवालमा समानान्तर सेसनहरु िएका थिए । यी सेसनहरुमा ववभिन्न 
ववषयगत ववज्ञहरुले प्रस्तुती हर्दएका थिए िने ससेनहरुमा यी ववषयमा व्यापक िलर्ल िएको थियो । ि वटा ससेनपति अन््यमा प्लेनरीको आयोजना 
गररयो । प्लेनरीमा सीबीएम ग्लोवलका कण्िी डाइरेक्टर सुरज भसग्रे्दलल ेशष्ट्क्त हस्तान्तरण अन्तरायष्ट्रिय साझेर्दार एजेन्सीहरूको िूभमका र ओपीडीहरूको 
संलग्नता ववषयमा आफ्नो धारणा राखु्निएको थियो । अन््यमा ११ बुुँरे्द काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरै्द राष्ट्रिय सम्मेलन सककएको थियो । 
 

     

 

 

     ६ िटा छ ट्टाछ ट्टै विषयमा समानान्तर सत्र   सम्पन्न                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  अपाङ्गता भएका महिलामाथि ि ने हििंसा र न्यायमा पि ुँचको अिस्िा 
 

अपाङ्गता िएका महहलामाथि हुने हहसंा र न्यायमा पहुुँचको 
अवस्िाका ववषयमा अथधवक्ता ववमला खड्काले लैङ्थगक हहसंा 
सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन, नेपाली सन्र्दियमा अपाङ्गता िएका 
महहलालाई समेट्न गररएका प्रयासका बारेमा प्रस्तुती हर्दनुियो । 
उहाुँले  कडा कानुन र नीतत िएपतन कायायन्वयन पक्ष तनकै कमजोर 
रहेको र अपाङ्गता िएका महहलाहरू न्यायको पहुुँचबाट सधैं वष्ट्चचत 
रहेको बताउनुियो । 
 
 यो सत्रको सहजीकरण  ओपन सोसाइटी र्ाउण्डेसनका तनतु 
पोखे्रलले गनुयिएको थियो िने नेपाल मानव अथधकार आयोगका 
सहसथचव सम्झना शमाय, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी 
उपाध्यक्ष रमा ढकाल, पत्रकार कमला पन्िी प्यानभलरट हुनुहुन्थ्यो ।  

 

 

 िलर्लका क्रममा अथधवक्ता खड्काले अपाङ्गता िएका महहलाको सेवामा 
पहुुँच पहहलाका तुलनामा प्रगततशील रहेको तर कानुनको प्रिावकारी 

कायायन्वयन अझै कमजोर रहेको बताउनुियो । उहाुँल े िन्नुियो "न्यातयक तनकायमा पहुुँचको अिाव ि, हामीले अपाङ्गता िएका महहलाहरूको 
ववववधताका मुद्र्दा र प्रािभमकताहरूलाई तिा सेवा प्रर्दायकहरूलाई संवेर्दनशील बनाउनुपिय।" सेवा प्रर्दान गर्दाय सबै १० प्रकारका अपाङ्गताहरूलाई 

४. महिला र अपाङ्गता 
भएका बाललकािरूको
क्षेत्रमा लैङ्थगक 
समानताका लाथग 
सरकारी उपलब्धी र

च नौतीिरू

५. कोरनापछछ 
अपाङ्गता भएका
महिलािरुको 
आथििक र 

ष्ट्ििीकोपाििनको
अिस्िा

६. सीमान्तकृत 
सम दायिरूमा 

िलिाय  पररितिनको 
प्रभाि र समािेशी
सिभागी िलिाय  
प्रछतकायि सिंयन्त्रको 

आिश्यकता

१. अपाङ्गता 
भएका 

महिलामाथि ि ने 
हििंसा र न्यायमा 
पि ुँचको अिस्िा

२ . अपाङ्गता 
भएका

व्यष्ट्ततिरूको 
रािनीछतक 
सिभाथगता र 

लैङ्थगक दृष्ट्रटकोण

३. अपाङ्गता 
के्षत्रमा सरकारी 

बिेट 
विछनयोिनको
विश्लेषण

अपाङ्गता िएका महहलाको न्यायमा पहुुँच सम्बन्धी काययशालाका प्यानभलरट 



समेट्नुपिय तर अपाङ्गता िएका महहलाको न्यायमा पहुुँच निएको, कानुन, सेवा, नीततको सचूना 
सुलि ढाुँचामा प्रवाह नहुने, मन्त्रीस्तरीय अन्तरसम्बन्धको अिाव, सरकारी ससं्िा अपाङ्गतामैत्री 
निएको उहाुँको िनाइ थियो । 
पत्रकार कमला पन्िीले संववधानले अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तलाई मात्र सम्बोधन गर्दाय सहिाथगता 
र समावेशीताका क्रममा अपाङ्गता िएका महहलाहरु   

 

िुहटरहेको बताउनुियो ।  अपाङ्गता िएका महहला न्याय पाउनबाट वष्ट्चचत िएको र धेरै 
अवरोधहरू सामना गरै्द प्रहरीसम्म पुगेपतन कायायलयहरू अपाङ्गमैत्री निएका कारण प्रहरीमा 
िोरै मात्र मुद्र्दा र्दताय िएको उहाुँको िनाइ ि । उहाुँले िन्नुियो "िाषाको अवरोध कै कारण 
पतन मुद्र्दाहरू सही रूपमा ररपोटय हुन नसक्र्दा न्यायमा पहुुँच गनय धेरै गाह्रो  ि । 
नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महास ंघका उपाध्यक्ष रमा ढकालले न्यातयक तनकायहरु 
पहुुँचयुक्त निएको िन्रै्द १० वटै अपाङ्गताको प्रकारलाई सम्बोधन हुनुपने, िौततक 
पूवायधार र सेवा प्रर्दान गररनुपने औलं्याउनुियो ।  
 

उहाुँले अपाङ्गता िएका महहलाको न्यायमा पहुुँच निएकोमात्रै हैन उनीहरुलाई कानुन सम्बन्धी जानकारी, सेवासुववधाहरु पहुुँचयुक्त निएको र 
सरकारी तनकायहरु अपाङ्गतामैत्री निएको बताउनुियो ।  

 

नेपाल मानव अथधकार आयोगका सहसथचव सम्झना शमायले कानुन अन्यायववरुद्ध लड्ने बभलयो हततयार िएको िन्रै्द  नेपाली कानुनहरु कल्याणकारी 
िएको  बताउनुियो । उहाुँले अपाङ्गतालाई एउटै समस्याका रुपमा निइ  अपाङ्गताभित्रको ववववधतालाई सम्वोधन गनुयपने बताउनुियो ।  

 

अपाङ्गताको सवाल अन्य सामाष्ट्जक र राजनीततक सवालसुँग अन्तरसम्वष्ट्न्धत िएको र राज्य समाज र पररवारमा समेत साझा बुझाइ बनाउनका 
लाथग पैरवी गनुयपने  बताउनुियो ।   

 
काययशालामा सहिागीहरुले समाजमा अथधकारका लाथग आवाज उठाउने अपाङ्गता िएका महहलाले समेत न्याय पाउन मुष्ट्ककल रहेको िन्रै्द 
भसमान्तकृत समुर्दायका महहलाहरुका लाथग न्याय झन टाढा रहेको बताएका थिए । 
 

 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्ततिरूको रािनीछतक सिभाथगता र लैङ्थगक दृष्ट्रटकोण  
 

यो सत्रको सहजीकरण अभियन्ता महेकवर तघभमरेले गनुयियो । सवै प्यानभलरट र सहिागीलाई स्वागत गरै्द उहाुँले एकककृत समाजवार्दी पाटीका नेता 
तिा सांसर्द पावयती ववशंखे  लाई आफ्नो प्रस्तुतीका लाथग आग्रह गनुयियो 
 
प्रस्तुती हर्दरैं्द नेता तिा सांसर्द ववशंखे  ले राजनीततमा अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तको सहिाथगताका लाथग संयुक्त रारिस ंघ अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तको 
अथधकार सम्बन्धी महासन्धी, संयुक्त रारिस ंघले घोषणा गरेको अन्तरायष्ट्रिय अपाङ्गता र्दशक, १० वषे कायययोजना र नेपाल सरकारले ल्याएका कानुन 

अपाङ्गता िएका महहलाको न्यायमा पहुुँच सम्बन्धी काययशालामा 
ष्ट्जज्ञाशा राख्रै्द सहिागी 



तनयमले अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तलाई  अपाङ्गता िएकै आधारमा राजनीततलगायत कुनैपतन ठाउुँमा वविेर्द गनय नपाइने उल्लेख िएको बताउनुियो 
।  
प्रस्तुतीमा उहाुँले अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तको 
तुलनामा अपाङ्गता िएका महहला धेरै जोखखममा 
रहेको िन्रै्द  अपाङ्गता िएका महहला समावेशी 
र आरक्षणमा समेत उनीहरुलाई पाखा पाररने 
गरेको औलं्याउनुियो ।  
 
 
नेपाली काग्रेंसका तर्य बाट राष्ट्रिय सिाका सर्दस्य 
प्रकाश पन्िले  आफ्नै पाटीको ववधानमा समेत 

अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त नसमेहटएकोले यो सवाल समटे्न 
आरू्ले पाटीभित्र तनकै संघषय गरेको अनुिव सुनाउनुियो । 

आरू् अपाङ्गता िएकै कारण राष्ट्रिय सिाका सर्दस्यका लाथग पतन पाटीभित्र आरू्ले तनकै स ंघषय गनुयपरेको उहाुँले बताउनुियो । 
 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका केन्रीय सर्दस्य रे्दव कुमारी पराजलुीले अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त र महहलाको नेतृ् व स्वीकार गनय पाटीहरुलाई तनकै गाह्रो 
हुने गरेको बताउनुियो । आफ्नो पाटीका िात्र ृर िथगनी संगठनहरुमा अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरुको सहिाथगता निएको बताउुँ रै्द उहाुँल ेआरू् पाटीमा 
गएपति पाटीभित्र आरक्षणको व्यवस्िा गनय पहल गरेको र 
अपाङ्गता अथधकारको ववषयमा पाटी नेतृ् वलाई सवेंर्दनशील 
बनाएको बताउनुियो ।  
 
संववधान सिाका सर्दस्य कमला ववकवकमायले बाध्यकारी कानुन 
नबनेसम्म अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तको सहिाथगता सुतनष्ट्कचत हुन 
नसक्ने िन्रै्द अवको अभियान बाध्यकारी कानुन बनाउनका लाथग 
हुनुपने बताउनुियो ।    
 
काययक्रममा सहिागीहरुले राजनीततमा  अपाङ्गता िएका 
व्यष्ट्क्तको सहिाथगताका लाथग बारम्बार राजनीततक र्दलहरुमा 
आवाज उठाउुँर्दा पतन हुन आवाज नसुतनएको बताएका थिए ।  
 
उनीहरुले अपाङ्गता िएका महहलाका लाथग  राजनीततक सहिाथगताका लाथग िुट्टै आरक्षणको व्यवस्िा हुनुपने बताएका थिए । सािै उनीहरुले हरेक 
राजनीततक पररवतयनका आन्र्दोलनमा अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरुको सकक्रय सहिाथगता रहेको हुुँर्दा उनीहरुलाई केन्रमा राखु्नपने माग समेत गरे ।  

  अपाङ्गता के्षत्रमा सरकारी बिेट विछनयोिनको विश्लेषण 
अपाङ्गता क्षेत्रमा सरकारी बजटे ववतनयोजनको ववकलेषण ववषयक काययशालाको सहजीकरण गरै्द नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पुवय अध्यक्ष 
सुर्दशयन सुवेर्दीले सहिागीहरुलाई स्वागत गनुयियो । उहाुँले यो ववषयमा हर्दगो ववकास लक्ष्य राष्ट्रिय सचजालका 
 संयोजक र्दयासागर शे्ररठलाई प्रस्तुतीका लाथग समय हर्दनुियो । यसक्रममा  सचजालका सयंोजक शे्ररठले अपाङ्गताको क्षेत्रमा सरकारल ेल्याउने बजेट, 
नीतत तिा काययक्रम कततको अपाङ्गतामैत्री िन ्िनेर आरू्ले अध्ययन गरेको जानकारी हर्दनुियो ।    
 

अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरुको राजनीततक सहिाथगता ववषयक काययशालाका प्यानभलरट 



अध्ययनका क्रममा सरकारले ल्याउने बजेट, 
नीतत तिा काययक्रम अपाङ्गतामैत्री नरे्दखखएको 
बताउनुियो । उहाुँले सामाष्ट्जक संघसंस्िाले 
बजेट र नीतत र काययक्रमका लाथग बभलयो 
वकालत गनुयपने सुझाव हर्दनुियो ।  
 
काययक्रमका वक्ता िक्त ववकवकमायले सववधंानले 
सवै नागररकको आथियक, सामाष्ट्जक र 
साुँस्कृततक अथधकार सुतनष्ट्कचत गरे अनुसार 
सरकारले हरेक लक्षक्षत समूहका लाथग बजेट 
िुट्टयाएपतन यो बजेट अपूग रहेको बताउनुियो 
।  
 

अकाय वक्ता तेज कुमारी ततवारीले लक्षक्षत बजेट अ्यन्तै िोरै र िररएको बताउनुियो । उहाुँले अपाङ्गता 
िएका व्यष्ट्क्तको भशक्षा, स्वास्थ्य र पुनस्िायपना केन्र र उनीहरुको आयस्रोतलाई प्रिभमकतामा  राखखनुपनेमा जोड हर्दनुियो। 
यसैगरी अभियन्ता अतनता तघभमरेले राष्ट्रिय अपाङ्ग महसंघले अपाङ्गता िएका महहला केष्ट्न्रत बजेटका लाथग कस्तो पहल गरेको ि िनेर प्रकन 
गनुयियो । उहाुँले अपाङ्गता िएका महहलाका लाथग ५ लाख बजेट िुट्टयाएपतन समयमा नपाउने उहाुँले बताउनुियो ।  
 
काययशालामा सहिागीहरुले अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त र महहलाको  तथ्याङ्क  स्िातनय तनकायले राखेर ्यही अनुसार बजेट िुट्टयाउनुपने बताएका 
थिए । काययक्रममा लक्षक्षत समूहको अियपूणय सहिाथगता नहुुँर्दा कानुन तनयम राम्रो िएपतन कायायन्वयन निएको र बजेट पतन नआउने गरेको बताएका 
थिए । अपाङ्गता िएका महहलाहरुभित्र पतन र्दभलत जनजातत र अल्पसंख्यक समूहका अपाङ्गता िएका महहलाको गररवीका कारण अवस्िा र्दयनीय 
िएको बताएका थिए ।  
 

महिला र अपाङ्गता भएका बाललकािरूको के्षत्रमा लैङ्थगक समानताका लाथग सरकारी उपलब्धी र 
च नौतीिरू 
 

 

यो सत्रको सहजकताय मुकुन्र्दहरी र्दाहालले प्यानल र प्रस्तोतालगायत सबै 
सहिागीहरुलाई स्वागत गनुयियो । महहला, बालबाभलका तिा जेरठ नागररक 
मन्त्रालयकी उपसथचव जमुना भमश्रले  ववषयवस्तु प्रस्तुत गनुयिएको थियो िने 
प्यानलमा डा सुतनता मलेकु अमा्य र लक्ष्मी महजयन रे्दवकोटा रहेका थिए 
। 
 
यो सत्रमा न्यायमा पहुुँचको क्षेत्रमा  कसरी काम िइरहेको ि र यस क्षते्रमा 
सरकारको तर्य बाट के िइरहेको ि िन्ने ववषयमा िलर्ल िएको थियो ।  

 

काययक्रममा महहला, बालबाभलका तिा ज्येरठ नागररक मन्त्रालयका उपसथचव 
भमश्रले अपाङ्गता िएका महहला तिा बाभलका सम्बन्धी वतयमान नीततगत 

व्यवस्िाका बारेमा जानकारी हर्दनुिएको थियो ।  

अपाङ्गताका के्षत्रमा सरकारल ेगरेका कामका बारेमा प्रस्तुतत हर्दरैं्द  

उपसथचव जमुना भमश्र 

अपाङ्गता के्षत्रमा बजेटका बारेमा प्रस्तुती हर्दरैं्द र्दयासागर शे्ररठ 

प्रस्तुती हर्दुँरै्द र्दयासागर शे्ररठ 



 
उहाुँले ववना िेर्दिाव सीप ववकास र रोजगारीको व्यवस्िा, 
प्ररे्दशस्तरमा सभमतत गठन, समन्वय सभमतत गठनलगायत 
अपाङ्गता िएका महहला तिा बाभलकाको ववशेष 
अथधकारका बारेमा स्परट पानुयियो । अपाङ्गता िएका 
महहलाको प्रजनन स्वास्थ्यको संरक्षण र ववशेष 
अथधकारको व्यवस्िा कानुनमा रहेको उहाुँले बताउनुियो 
। उहाुँल ेअपाङ्गता िएका महहला तिा बाभलकालाई सेवा 
हर्दने व्यवस्िा अपाङ्गताको वगीकरणमा आधाररत रहेको 
जानकारी हर्दनुियो । काययक्रममा अपाङ्गता िएका महहला 
तिा बाभलकाको आवाजलाई सम्बोधन गनय भसर्ाररस 
सभमततको व्यवस्िा रहेको समेत जानकारी गराइएको  
थियो । 
सावयजतनक यातायातमा िाडा िुटको व्यवस्िा र कोटा आरक्षणको बारेमा पतन ववस्ततृ रूपमा व्याख्या गररएको थियो। 
प्रस्तुतीपति वक्ता लक्ष्मी रे्दवकोटाले बहहराहरुले िोग्ने ववभिन्न समस्याहरुका बारेमा अनुिव राखु्नियो । उहाुँल ेववमानस्िल, बस स्टेसन, अस्पताललगायत 
सावयजतनक स्िानमा बहहरा व्यष्ट्क्तले िोग्नुपरेको समस्याका बारेमा बोल्नुियो । 
 
उहाुँले ववद्यालयमा सांकेततक िाषा अनुवार्दकको व्यवस्िा नहुुँर्दा समस्या िएको र भशक्षकले पढाएको कुरा बहहरा ववद्यािीले कतत बुझे िन्ने अनुगमन 
निएको उनले बताउनुियो । अपाङ्गता पररचयपत्रका आधारमा ित्ता हर्दंर्दा पाउनुपनेले पाउन नसकेको उहाुँको िनाइ थियो ।  

सत्रका अकाय वक्ता डा सुतनता मलेकुले न्यायका हरेक पाटालाई बुझेमात्र अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तले पूणय न्याय पाउन सक्ने बताउनुियो । नीततलाई 
व्यवहारमा लागू गनय जरुरी रहेको उहाुँको िनाइ थियो । सरकारसुँग पयायप्त स्रोतसाधन िएपतन ्यसको सही सर्दपुयोग हुन नसकेको िन्रै्द सरकारी 
स्रोत पररचालनमा समस्या िएको उहाुँले बताउनुियो ।  उहाुँले िन्नुियो "अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त र महहलाले समाजका लाथग योगर्दान हर्दन सक्िन ्
िन्ने ववकवास नगर्दायसम्म हाम्रो सोचमा पररवतयन हुन सक्रै्दन ।"  

 कोरनापछछ अपाङ्गता भएका महिलािरुको आथििक र िीविकोपाििनको ष्ट्ििीकोपाििनको अिस्िा 
 

नेपाल अपाङ्ग संघका महासथचव मीना पौडेलले कोभिड पति अपाङ्गता 
िएका महहलाको आथियक र जीववकोपाजयनको अवस्िाको अध्ययन निएको 
बताउनुियो ।  
 
उहाुँले कोभिडका कारण अपाङ्गता िएका महहलाहरुको रोजगारी र 
आयआजयन गुमेकाले उनीहरुको अवस्िा अ्यन्तै नाजुक रहेको बताउनुियो 
।सामान्य अवस्िामा समेत अपाङ्गता िएका महहलाहरुको जीववकोपाजयन र 
आथियक अवस्िा नाजुक िएको िन्रै्द उहाुँले  महामारीका बेला झन र्दयनीय 
िएको औलं्याउनुियो ।  

 
काययशालाका वक्ता जगहर्दश अथधकारीले कोरोनाका बेला महामारीका 

अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तको सामाष्ट्जक सुरक्षा ित्ता काहटएको 
बताउनुियो ।  

कोरोनापति अपाङ्गता िएका महहलाहरुको आथियक र ष्ट्जवीकोपाजयनको अवस्िाका बारेमा प्रस्तुती हर्दुँरै्द 
संघका महासथचव मीना पौडेल 

सत्र सहजीकरण गरै्द अथधवक्ता मुकुन्र्दहरी र्दाहाल 



 

उहाुँले महामारीका बेला अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरुलाई 
आवकयक सामग्री, औषधी नपाएको र राहत ववतरणका 
क्रममा समेत उनीहरुको पहुुँच नपुगेको बताउनुियो ।  

 

अकाय वक्ता शीला िापाले गरीवीका कारण पतन अपाङ्गता 
हुने जोखखम धेरै नै रहेको जानकारी हर्दनुियो । उहाुँल े
पोषणयुक्त खाना र औषधी उपचारको  अिावमा 
बालबाभलकामा अपाङ्गताको जोखखम रहेको बताउनुियो 
।  

 

 रामचन्र भसलवालल ेसीपमा आधाररत आयआजयनलाई 
प्रववथधसुँग कसरी जोड्न िन्ने प्रयास हुनुपने बताउनुियो 
। हरेक महामारी र प्राकृततक प्रकोपका बेला अपाङ्गता 
िएका व्यष्ट्क्तहरु अतत जोखखममा हुने हुुँर्दा  उनीहरुका समस्या सम्बोधन गनयका लाथग कानुन मै सुतनष्ट्कचत हुनुपने बताउनुियो । कततपय अवस्िामा 
सुववधाहरु भलने क्रममा सेवा प्रवाहीबाट अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तमाथि र्दवु्ययवहार हुने गरेकाले सेवा प्रवाह गनेहरुलाई अपाङ्गताप्रतत संवेर्दनशील हुन र 
कानुन अनुसार व्यवहार गनय सचेत गराउनुपने उहाुँको िनाइ थियो ।  

काययक्रममा कचचनपुरकी सहिागी ववद्या केसील ेअपाङ्गता िएकी एक महहलाले कोभिड िएपति काम गनय नसकेपति उनको पररवारलाई तनकै गाह्रो 
िएको तर सरकारबाट कुनै ककभसमको सहयोग निएको उर्दाहरण हर्दनुियो । 
 

अकाय सहिागी अतनता ढंुगानाले तथ्यपरक प्रस्तुततप्रतत आिार व्यक्त गरै्द सुर्दरूपष्ट्कचम प्ररे्दश सरकारले महामारीपति रोजगारी गुमाएकालाई आयआजयनका 
लाथग जीववकोपाजयनका लाथग बीउ रकम उपलब्ध गराए पतन पहुुँच िएकाले मात्र ैपाएको र अपाङ्गता िएका महहलालाई समेट्न नसकेको बताउनुियो 
।  

 

सािै, आथियक सशक्तीकरणको कुरा गर्दाय सरकारल ेताभलममा मात्र निई बजार र पुुँजी व्यवस्िापनमा पतन ध्यान हर्दनुपने कुरामा जोड हर्दनुियो । 
 

अन्तमा, यस सत्रका सहजकताय तनरा अथधकारीले कोभिडको अवथधमा सामाष्ट्जक सुरक्षा ित्ता कटौती गररयो र सबैको र्दबाबमा सरकारल ेतीन महहनाभित्र 
पुनववयचार गनय बाध्य िएको बताउनुियो । आथियक सशष्ट्क्तकरणको सन्र्दियमा, प्रभशक्षणमात्र होइन, अब सरकार,  स्िानीय सरकारहरूले ताभलमका 
सािसािै बीउ पूुँजी  र बजार व्यवस्िापनको ष्ट्जम्मेवारी भलनुपने कुरामा सहमती जनाउनुियो । 

सीमान्तकृत सम दायिरूमा िलिाय  पररितिनको प्रभाि र समािेशी सिभाथगतामूलक िलिाय  प्रछतकायि 
सिंयन्त्रको आिश्यकता 

 

 यो सत्रका सहजकताय रोशनी रे्दवी काकीले काययशालाका अततथि 
र सहिागीलाई स्वागत गरै्द एस एन िीका पररयोजना संयोजक 
रतन बुढािोकीलाई प्रस्तुतीका लाथग आग्रह गनुयियो ।  
  
आफ्नो प्रस्तुततकरण हर्दरैं्द  सयंोजक  बुढािोकीले सलायही तिा 
रै्दलेख ष्ट्जल्लामा गररएको अध्ययनमा ती ष्ट्जल्लाका अथधकाशं 
िेगमा पानीको अिाव हुने गरेको जानकारी हर्दनुियो ।  पानीको 

सत्र सहजीकरण गरै्द रोशनीरे्दवी काकी 

कोभिडपति अपाङ्गता िएका महहलाको आथियक र ष्ट्जववकोपाजयनको अवस्िा सम्बन्धी काययशालामा सहिागी 



श्रोत टाढा हुनु, प्राकृततक प्रकोपका कारण पानीको श्रोत नास हुने लगायतका कारण अपाङ्गता िएका महहलाहरुले ववशेष गरी महहनावारीको समयमा 
सरसर्ाईमा ध्यान हर्दन नसकेको अध्ययनले रे्दखाएको बताउनुियो ।   कततपय अवस्िामा त प्रशस्त पानी  वपउन नसकेको कारण उनीहरुमा 
अथधक स्वास्थ्यजन्य समस्या िोग्नु परेको उहाुँको िनाइ थियो ।  
  
वषायतको समयमा पानीका स्रोतहरुमा र्दवुषत पानी भमभसनाल ेिप प्रकोपको 
सामना गनुयपरेको पतन उहाुँले बताउनुियो । गमी मौसममा पानीका मुहान 
सुक्ने िएकाले पानी खोज्न टाढा टाढा जानु पने र अपाङ्गता िएका 
ब्यष्ट्क्तहरु धेरै टाढा जान नसक्ने िएकाले समस्या िोग्नु परेको उल्लेख 
गनुयियो ।  यो समस्या न्युतनकरणका लाथग वडा स्तरमा अपाङ्गता िएका 
ब्यष्ट्क्तहरु सहहत वडामा स्िायी संजाल तनमायण गररएको र िप ष्ट्जम्मेवार 
बनाईएको  जानकारी समेत उहाुँले हर्दनुियो ।  
काययक्रममा डाइिसय प्याटनयका सागर प्रसाईले नेपालका सावयजतनक स्िानका 
शौँचालयहरु अपाङ्गतामैत्री निएको  बताउनुियो । उहाुँले  जलवायु 
पररवतयनका कारण खाध्य उ्पार्दनमा कमी हुरै्द गएको र यसको प्र्यक्ष 
असर अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तले िोग्नुपने बताउनुियो । 
काययशालामा नेपाल र्दभलत महहला उ्िान संघका महासथचव पम्र्ा 
पररयारले जलवायु पररवतयनले समग्र ब्यष्ट्क्तहरुलाई असर गरेको ि तर अपाङ्गता िएका र्दभलत 
महहलाले िप समस्या िोग्नु परेको तर खासै र्दभलत महहलाको सवाल उठ्ने नगरेको बताउनुियो ।  

िलर्लमा अभियन्ता ततलोतमा पौडेलले जलवायु पररवतयनको प्रिाव न्युतनकरणको क्षेत्रमा धेरै राम्रा प्रयासहरु िएपतन अपाङ्गताको क्षेत्रमा खासै केही 
गनय नसकेको बताउनु ियो ।  उहाुँले प्रकोपको समय  पूणय सचंारको अिाव तिा व्यवस्िापकीय कमजोरीका कारण अपाङ्गता िएका ब्यष्ट्क्तको गुनासो 
सम्बोधन गनय नसककएको बताउनुियो। सहिागीको तर्य बाट सुतनता िापाल ेजलवायु पररवतयन तिा नववकरण गनय नसककने श्रोतहरुको प्रयोग तिा 
संरक्षणका लाथग हामी नै प्रमखु ष्ट्जम्मेवार िएकोले प्रकृततको प्रयोग र संरक्षणमा हाम्रै िुभमका प्रमुख हुने धारणा राखु्नियो ।  
 

          अन्तिािता 

ि वटा समानान्तर काययशालापति प्लेनरी आयोजना गररयो । प्लेनरीमा शष्ट्क्त हस्तान्तरण (Power shifting) मा अन्तरायष्ट्रिय 
साझेर्दार तनकायहरूको िूभमका र ओपीडीहरूको संलग्नताका ववषयमा सीवीएम ग्लोवलका तनरे्दशक सुरज भसग्रे्दलसुँग नेपाल 
अपाङ्ग महहला संघका अध्यक्ष टीका र्दाहालले प्रकनोत्तर सेसन सचचालन गनुयियो ।  

 शहक्त िस्तान्तरणलाई शहक्त स्थानीयकरणका रुपमा बझुौं: सरुज हसग्दले, हनदशेक , सीहवएम ग्लोवल 
शष्ट्तत िस्तान्तरण (Power shifting) भनेको के िो? यो परम्परागत सिकायिबाट कसरी फरक छ र यसलाई तपाईको दैछनक 
कायिमा व्यििाररक रूपमा कसरी प्रयोग गररुँदै छ ? यस्ता सरोकारिालाको रुपमा काम गनेिरुलाई के भन्न चािन ि न्छ ?  

 

 यो ववषय शष्ट्क्त हस्तान्तरण  िन्र्दापतन शष्ट्क्त स्िानीयकरणसुँग सम्बष्ट्न्धत थियो। अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तको अथधकार सुतनष्ट्कचत गने सन्र्दियमा 
शष्ट्क्त हस्तान्तरण  कुरा गर्दाय ‘आवाज मौनताको’ पसु्तकमा उल्लेख गरेअनुसार ‘प्रकन उठाउने ष्ट्जम्मेवारी उसैको हो’  । यो अवधारणालाई शष्ट्क्त 
स्िानीयकरण िन्न सककन्ि ।  सन ्१९६० को र्दशकमा संयुक्त रारिसंघको स्िापना  

काययशालामा ष्ट्जज्ञाशा राख्रै्द एक सहिागी 



 

 

हुुँर्दा र ववस्तारै अन्य अन्तरायष्ट्रिय संस्िा र अन्तरायष्ट्रिय 
गैरसरकारी संस्िाहरू नेपालमा प्रवेश गरे। उनीहरुले आफ्नो 
रे्दशमा रकम जुटाएर नेपालमा स्वास्थ्य, भशक्षा र रोजगारीका 
अवसर भसजयना गनय प्रयोग गरे । ्यततबेला  नेपालमा काम 
गनय अनुमतत भलनुपने कानुन थिएन । 
 

१९९० सम्म, नेपालमा आईएनजीओहरूले गततववथधहरू आर्ैं  
कायायन्वयन गिे र यो गररब जनताको सेवामा बढी थियो। 
गततववथध सचचालन गने संस्िाहरुको शष्ट्क्त थियो। प्रजातन्त्र 
आएपति नेपालमा ववभिन्न संघसंस्िाहरू आथधकाररक रूपमा 
र्दताय गनुयपने कानुन आयो  । ्यसपति  ववस्तारै नेपाली 
संघसंस्िाहरूमा शष्ट्क्त हस्तान्तरण हुन िालेको हो । 
 

नेपालमा समाज कल्याण पररषद्को नीतत अनुसार अन्तरायष्ट्रिय 
संस्िाले यहाुँ प्र्यक्ष काम गनय नपाउने, उनीहरुले राष्ट्रिय 
संस्िामार्य त आथियक तिा प्राववथधक सहयोग गरेर 
स्िानीय स ंघ संस्िामार्य त काम गनय पाउने स्परट उल्लेख 

ि । ्यसैले शष्ट्क्त हस्तान्तरणको पहल िइसकेको ि तर आजसम्म राष्ट्रिय संघसंस्िाले शष्ट्क्तको सर्दपुयोग गनय सकेका िन ्? यसलाई तुलना्मक 
रूपमा हेनय आवकयक ि। शष्ट्क्तलाई कसरी हस्तान्तरण गनय सककन्ि िन्ने  ववषयमा अध्ययन गनुयपिय । अन्तरायष्ट्रिय र राष्ट्रिय मात्र ैहोइन गैरसरकारी 
संस्िाहरूमा र  अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त र महहलाद्वारा सचचाभलत संघसंस्िाहरु (ओपीडी) मा पतन शष्ट्क्त पररवतयन आवकयक ि। मूलधारका 
गैरसरकारी संस्िाहरू जस्तै, ततनीहरूले अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरूलाई समावेश गनय सक्िन ् कक सक्रै्दनन ् ? ्यहाुँ पतन शष्ट्क्त हस्तान्तरण हुनु 
महत्त्वपूणय ि।  

 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्ततिरूले अपाङ्गतासम्बन्धी सिंस्िािरूमाफि त काम गरररिेका छन ्भने अपाङ्गता नभएका व्यष्ट्ततिरूले पछन सिंस्िािरूमाफि त 
समािेशीकरणमा काम गन ेछन।् तपाईको अन भि के छ र CBM मा अभ्यास कस्तो छ? 

 पहहले संस्िाको नाम सीबीएम इन्टरनेशनल थियो तर अब यो सीबीएम ग्लोबल डडसेबबभलटी इन्क्लुजन हो। अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरूसुँग काम 
गन ेकतयव्यको रूपमा, CBM ले उनीहरूसुँग  काममात्र ैगरै्दन, उनीहरूको नेतृ् वको सुरक्षा पतन सुतनष्ट्कचत गर्दयि। 

 यो CBM को घोषणापत्रमा पतन उल्लेख ि। तर, समग्रमा समाज कल्याण पररषद्मा र्दताय िएको वा एआईएन (अन्तरायष्ट्रिय संस्िाहरूको सङ्घ) को 
अंग िएको ससं्िामा कररब १२० आईएनजीओ रहेकाले स्िानीय संस्िाहरूको पतन प्रतततनथध्वको अनुगमन र अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरूको 
प्रतततनथध्वको ष्ट्स्ितत जाुँच्न आवकयक ि।  

धेरै आईएनजीओ, र्दात ृतनकायहरू िए तापतन तनणयय भलने, नेतृ् व, प्रतततनथध्व, ववत्तीय अनुगमन, गुनासो जस्ता शष्ट्क्तहरू  अन्तरायष्ट्रिय संस्िाहरू कै 
हातमा ि। उनीहरूसुँग ककन शष्ट्क्त ि?  ककनिने ततनीहरूसुँग पैसा ि र हामीपतन आथियक सहयोग गरररहेकाहरुप्रतत जवार्रे्दही िौं। 

प्लेनरीमा प्रकनोत्तर सेसनमा सीवीएम ग्लोवलका तनरे्दशक सुरज भसग्रे्दल स ंघका अध्यक्ष टीका 
र्दाहालसुँग 



अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त र उनीहरुद्वारा सचचाभलत स ंस्िाहरु ककन जवार्रे्दही हुन सक्रै्दनन ् ? सीववएमले साझेर्दार संगठन र अपाङ्गता िएका 
व्यष्ट्क्तहरुद्वारा सचचाभलत संघसंस्िाको सल्लाहकार सभमतत गठन गन ेयोजना बनाएको ि र ततनीहरूले CBM ले राष्ट्रिय रूपमा सचचालन गन े
गततववथधहरूको अनुगमन र हर्दशातनरे्दश गनेिन।् सीवीएम  अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरूको आन्र्दोलनप्रतत उत्तरर्दायी ि। सीवीएम र यसको नेतृ् वसुँग 
काम गर्दाय र उनीहरूले गततववथधहरू सचचालन गनय भसक्नेिन।्  

हामी अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरुको अथधकारको रक्षा गनय कोभशस गरै्दिौं। 
यहर्द यो सल्लाहकार सभमतत सर्ल ियो िने यसले अन्य संस्िाहरूको 
शष्ट्क्त हस्तान्तरणमा पतन योगर्दान पुर् याउनेि।  

िामी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्ततिरुद्िारा सञ्चाललत सिंघसिंस्िािरु 

(ओपीडी)को हितमा काम गनि गैरसरकारी सिंस्िा र सरकारबीचको 

साझेदारीका लाथग के गनि सककन्छ ? यसमा सरकारको भूलमका के ि न 

सतछ ? 

नेपालमा संघसंस्िाहरू बीच साझेर्दारी रे्दख्न सककन्ि ।   

 

एनजीओ र आईएनजीओ, एनजीओ र सरकारबीच साझेर्दारी ि  तर यो धेरैजसो शष्ट्क्तसुँग सम्बन्धीत ि। आथियक सहयोग उपलब्ध गराउने संस्िाले 

अन्य संस्िालाई कायायन्वयन साझेर्दारको रूपमा काम गनय िन्िन ्। उनीहरूबीच कुनै साझेर्दारी िैन, यो एक सानो सम्झौता जस्तै हो। यहर्द संस्िाले 

साुँच्चै साझेर्दारीमा काम गिय िने उसको िूभमका आथियक िन्र्दा बाहहर हुनुपिय। साझेर्दारहरू बीच समझर्दारी हुनुपिय। 

 

अब ओपीडीको कुरा गर्दाय ओवपडीलाई नेपालको सबैिन्र्दा कान्िो संस्िा मातनन्ि । उनीहरुको काम गने क्षमता अन्य संस्िाको  तुलनामा न्यून ि । 

्यसोिए, यहर्द संगठन वास्तवमै साझेर्दारी गनय चाहन्ि िने, यसले क्षमता र नेतृ् व तनमायणमा ध्यान केष्ट्न्रत गनुयपिय र लगानी गनुयपिय। 

समाज कल्याण पररषर्दमा र्दताय गर्दाय हुने बाधा िनेको उसले संरचना ववकासलाई प्रािभमकता हर्दन्ि र क्षमता तनमायणलाई  

वेवास्ता गिय। सरकारले ववकास साझेर्दारलाई िौततक संरचना 

तनमायणमात्र निई क्षमता ववकासकतायको रुपमा पतन हेनुयपिय । 

 ्यसैले CBM ले हाम्रा ववकास साझेर्दारहरूको क्षमता तनमायणमा जोड 

हर्दन्ि। ्यहाुँ CBM का केही ओपीडी साझेर्दार संस्िाहरू िन ्उनीहरुलाई 

क्षमता ववकासकालाथग मात्र आथियक सहयोग गररएको ि . यसबाट ती 

संस्िाहरूले नीतत तनमायण, रणनीतत ववकास, र सीप ववकास जस्ता 

संगठना्मक ववकासका लाथग काम गियन।्  

 

 

सम्मेलनको प्लेनरीमा ष्ट्जज्ञाशा राख्रै्द महासघंका पुवय अध्यक्ष सुर्दशयन सुवेर्दी 

 

सम्मेलनको प्लेनरीमा जिज्ञाशा राख्दै डा 
सुननता मलेकु 



यहर्द संस्िाहरू साझेर्दारीमा काम गनय चाहन्िन ्िने, सानो ठेकेर्दार बन्न िोडेर  सुँगै भसक्ने र भसकाउन सुरु गनुयपिय । 

 

अपाङ्गता के्षत्रको बारेमा सचेत गराउनका लाथग अन्य के्षत्रिरू ओपीडीिरूसम्म कसरी प ग्न सतछन?् 

 

अपाङ्गता िएका महहलाको न्यायमा पहुुँच ववषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको प्लनेरीमा सहिागी 

 वकालत र पैरवी मुख्य औजार हो र यसका लाथग सचजाल चाहहन्ि।  वकालतका क्रममा तथ्याङ्क आवकयक पिय जुन िैन। तथ्याङ्क वा प्रमाणको 
आधारमा वकालत नगरेसम्म वकालतलाई सम्बोधन गनय सककुँ रै्दन। 

सन ्२०२०  मा, संयुक्त रारि सघंले प्र्येक संयुक्त रारिका तनकायरूले अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने प्रस्ताव पाररत गयो। अहहले संयुक्त रारिका प्र्येक 
तनकायहरूले आफ्नो काममा अपाङ्गतालाई समावेश गने योजना बनाइरहेका िन।् 

ओपीडीसुँग शष्ट्क्त ि। संयुक्त रारि संघका तनकायहरूले अपाङ्गतामा काम नगरेमा ओपीडीहरूले ती तनकायववरुद्ध संयुक्त रारि संघमा उजुरी गनय 
सक्िन।् उनीहरूले संयुक्त रारि संघका तनकायहरूमा गएर अनुसन्धान गनय सक्िन ्कक संयुक्त रारिका एजेन्सीहरूले यसमा काम गरररहेका िन ्वा 
िैनन,् यहर्द िैन िने ओपीडीहरूले उनीहरूसुँग सहकायय गनय सक्िन।् 

्यसैगरी, हरेक अन्तरायष्ट्रिय संस्िासुँग गुनासो सुन्ने स ंयन्त्र  ि। अपाङ्गताका लाथग  ती संस्िाहरूले काम नगरेमा ओपीडीहरूले गुनासो गनय सक्िन।् 
यो शष्ट्क्तको अभ्यास पतन हो । गुनासो सधैं नकारा्मक हुरै्दन। 

 ओपीडीहरूले पतन आफ्ना सुझाव हर्दन सक्िन।् ओपीडीले पाभलकासुँग काम गने िएकाले मुख्यतया ्यहीीँबाट  शष्ट्क्त उपयोग गनय सककन्ि । 
पाभलकाहरू पतन अपाङ्गता िएकाहरूका लाथग काम गनय इच्िुक िन ्तर उनीहरूलाई यसबारे खासै जानकारी िैन। ओपीडीले पाभलकासुँगको साझेर्दारीमा 
काम गरेर उनीहरुलाई श्रोत र अन्य जानकारी उपलब्ध गराएमा पाभलकाबाट ओपीडीमा शष्ट्क्त हस्तान्तरण हुनेि । ओपीडीहरू पाभलकासुँग काम गनय 
योग्य र क्षमतावान  हुनुपिय। यसरी, शष्ट्क्त पररवतयन हुनेि 



अपाङ्गता भएका महिलािरूले उत्पादन गरेका सामग्री प्रदशिन 
 

  

राष्ट्रिय सम्मेलनमन क्रममा अपाङ्गता िएका महहलाहरुले उ्पार्दन गरेका सामग्री प्रर्दशयन गररएको थियो । अपाङ्गता िएका महहलाले बनाएको अचार 
सजावटका सामग्रीहरु र हातवाट बुनेका ऊनीका लुगा र सौन्र्दययका सामग्री र थचत्रकला थिए ।  

      
 

नेपाल अपाङ्ग महहला संघको पुनस्िायपना गृहमा बसेका हर्दर्दीवहहनीद्वारा उ्पाहर्दत अचार      अपाङ्गता िएका महहलाले बुनकेा सजावटका सामग्री 

 
 
 

  

अपाङ्गता िएका महहलाले बुनकेा ऊनीका कपडा                      सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता िएकी रकमी अमा्य थचत्रकला प्रर्दशयन गरै्द 

 

 



      िोटकरीमा  
 

                              अपाङ्ताका लाथग पछन तलरटर छ ट्ट्याउन माग 

प्रतततनथध सिाका सांसर्दहरुले अपाङ्गता िएका 
व्यष्ट्क्तहरुले राज्य संरचनालाई समावशेी बनाउन 
बबभिन्न जाततगत वगीय क्लरटर बनाए जस्तै 
अपाङ्गताका लाथग पतन क्लरटर िुट्टयाउनुपने 
बताएका िन ्।  
 
नेपाल अपाङ्ग महहला संघले असार १७ गते 
काठमाण्डौमा आयोजना गरेको िलर्लमा  

उनीहरुले राज्यका संरचनाहरुमा अपाङ्गता िएका  व्यष्ट्क्त र महहलाका 
सहिाथगता बढाउन के गनय सककन्ि िनेर र्दल र्दतायकै क्रममा तनवायचन आयोगले अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तको सहिाथगताको 
पतन व्यवस्िा गरेर तनवायचन एन संसोधन गनय पहल गनय आवकयक रहेको बताए । उनीहरुले महहलाको ३३ प्रततशत 
सहिाथगतामा पतन ्यहाुँ भित्रको ववववधतालाई सम्बोधन गनय क्लरटर बनाउनुपने बताए । 
 उनीहरुले अव आउने संघीय र प्ररे्दशको तनवायचनमा अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त र अपाङ्गता िएका महहलाको सहिाथगताका 
लाथग आ आफ्नो र्दलभित्र आवाज उठाउने प्रततवद्धता जनाएका थिए । 
 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्ततका अथधकारका लाथग बनेका कान न छनयमका बारेमा क्षमता अलभिदृ्धी ताललम  

अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्तहरूको अथधकारका लाथग  आएका अन्तरायष्ट्रिय सन्धी, महासष्ट्न्ध, नेपाल सरकारले बनाएका कानुन 
तनयमका बारेमा जानकारी हर्दने उद्रे्दकयले नेपाल अपाङ्ग महासंघले आफ्ना सर्दस्यहरूलाई  िर्दौको ५ र ६ गते गरी र्दईु हर्दने 

ताभलमको आयोजना गर् यो ।   
 

ताभलममा कैलाली, बहर्दयया, मकवानपुर, काभ्रे 
तनहुुँलगायत उप्यकाका तीनै ष्ट्जल्लाका 
नेपाल अपाङ्ग महहला संघका साधारण सर्दस्य 

र अपाङ्गता िएका महहला र व्यष्ट्क्तको 
अथधकारका लाथग काम गरै्द आएका 
संघसंस्िाका प्रतततनथध गरी ३० जना िन्र्दा 
बढीको सहिाथगता थियो ।  

     

अपाङ्गता िएका महहलाहरुका लाथग क्षमता अभिवदृ्धी ताभलम 

प्रनतननधि सभाका साांसदहरुसँग परैवी बैठक 



 सिकाइको िमावेशी ढााँचा िम्बन्धी तीन सिने सशक्षक तासिम 

 

भसकाइको समावेशी ढाुँचा सम्बन्धी  २ वटा तीन हर्दने 
भशक्षक ताभलम यो त्रैमाभसकमा सम्पन्न िए ।  
 
कक्षा कोठामा िइरहेका  परम्परागत अभ्यासलाई 
पररमारयजन गरै्द प्रववथध र समावेशी ढाुँचाका आधारमा 
पढाउुँर्दा भसकाइ उपलब्धी धेरै हुने  बालबाभलकाको 
भसकाइ सुधारका लाथग  शैक्षक्षक सामग्री र ताभलम 
उपलब्ध गराइ शैक्षक्षक उपलब्धी हाभसल गनुय 
ताभलमको  उद्रे्दकय रहेको थियो ।  
  

भसकाईको समावेशी ढाुँचा-Uuniversal Design for Learning (UDL)  मा  आधाररत शैक्षक्षक प्रववथधको प्रयोग गरर भसकाईमा 
ववववधता र आवकयकता सम्बोधन गनय सहजीकरण गनय यो ताभलमको आयोजना गररएको हो ।  
 

सलमक्षा तिा योिना ति िमा बैठक 

नेपाल अपाङ्ग महहला संघको यो वषयको ६ महहनामा गररएको कामका बारेमा सभमक्षा गनय  
       

 सभमक्षा तिा योजना तजुयमा बैठक सम्पन्न ियो 
।  
वैठकमा संघले सचचालन गरररहेका पररयोजनाका 
हालसम्म ि महहनाको अवथधमा िएका गततववथधको 
बारेमा समीक्षा गररएको थियो ।  
संघमा सचचालनमा रहेका पाुँचवटा पररयोजनाका 
गततववथध, कामका उपलब्धी र चुनौतीका बारेमा 
सम्बष्ट्न्धत पररयोजनाका संयोजकहरुले प्रस्तुत 
गरेका थिए ।  
बैठकमा सीबबएम ग्लोवल नेपालका काययक्रम 

अथधकृत ववमल पौडेलले नेपाल अपाङ्ग महहला संघले गरररहेका कामका 
बारेमा जानकारी भलनका लाथग यो बैठकले सहयोग गरेको बताउनुियो । बैठकमा सहिागी काययसभमततका पर्दाथधकारी, 
सर्दस्यहरु र कमयचारी सहिागी थिए ।  समीक्षा वैठकपति अथधकारकमी चाुँर्दनी रानाले टीम ववल्डीङका बारेमा जानकारी 
हर्दनुिएको थियो । 

भसकाइको समावेशी ढाुँचा सम्बन्धी भशक्षक ताभलममा सहिागीहरु सामूहहक तष्ट्स्वरमा 

नेपाल अपाङ्ग महहला संघको सभमक्षा तिा योजना तजुयमा बैठक 



लैङ्थगक हििंसा सम्बन्धी प्रलशक्षक प्रलशक्षण ताललम  
 

नेपाल अपाङ्ग महहला संघले ओमेन काईन्ड 

वल्डयवाइडको  सहयोगमा संचाभलत “अवरोध घटाउुँ 
न्यायमा पहुुँच बढाउुँ ” पररयोजना अन्तगयत यही 
२०७९ साल िर्दौ २२, २३ र २४ गतेसम्म काठमाडौंमा 
“अपाङ्गता िएका महहलाहरुको सन्र्दियमा लैङ्थगक 

हहसंा सम्बन्धी तीन हर्दने प्रभशक्षक प्रभशक्षण ताभलम” 

ताभलम आयोजना गर् यो ।   
 

अपाङ्गता िएका महहलाहरुको क्षमता ववकास तिा 
पररचालन गरी सम्िाववत हहसंाहरुको रोकिाम गने 
लैङ्थगक हहसंा सम्बन्धी बुझाइलाई 

समुर्दायस्तरसम्म पुर् याउने उद्रे्दकयले ताभलमको आयोजना गररएको हो ।   

 

ताभलममा काठमाडौं, लभलतपुर र काभ्रे ष्ट्जल्लाका सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता, दृष्ट्रट सम्बन्धी अपाङ्गता, शाररररक अपाङ्गता िएका 
महहलाहरु र बौद्थधक अपाङ्गता िएका व्यष्ट्क्त अभििावकहरु सहहत १९ जना महहला सहिागी थिए । 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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) 

अपाङ्गता िएका महहलाहरुको सन्र्दियमा लैङ्थगक हहसंा सम्बन्धी तीन हर्दने प्रभशक्षक प्रभशक्षण 
ताभलममा सहिागी 

mailto:ndwa.2009@gmail.com
http://www.ndwa.org.np/


Kanchanpur 

Phone:9848715561 

Email: anitadhungana.ndwa@gmail.com 

 

Nepal Disabled Women Association (NDWA) 

Morang 

Phone:9852057011 

Email: ndwa.er@gmail.com 

 

mailto:ndwa.er@gmail.com

