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अऩाङ्गता सभाचायअऩाङ्गता सभाचाय  
D I S A B I L I T Y  N  E  W  S  L  E  T  T  E R 

ऩुनर्सथााऩना य विकासका रागग स्रोत केन्द्र नेऩार द्वाया प्रकागित ,िर्ा ३, अॊक ३ ,अगष्ट २०११ 

नेऩारभा अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको गिऺाभा ऩहुॉचको 
अिर्सथाको िायेभा सॊमुक्त याज्म अभेरयका स्र्सथत ह्यभुन 
याइट्स िाचरे विगत ७ भहहना रगाएय नेऩारभा गयेको 
गयेको अध्ममन प्रगतिेदन बार ७ , २०६८ भा होटर 
अन्द्नऩूणाभा एक सभायोहका विच सािाजगनक गरयमो । 
अऩाङ्ता बएका िारिागरकारे गिऺाभा चयभ विबेद 
बोगगयहनुऩयेको य नेऩारभा अझै राखौँको सॊख्माभा मर्सता 
िारिागरकाहरू विद्यारम िाहहय यहेको गनश्कर्ा गनकागरएको 
उक्त प्रगतिेदनभा विद्यारमको िाताियण अऩाङ्गता भतै्री नहुनु, 
अऩाङ्गताको प्रकृगत अनुसायको गसकाई ऩद्दगत, ऩाठ्माक्रभ य 
िैस्ऺक साभग्री नहुनु, विद्यारमभा अऩाङ्ता बएका 
िारिागरकाको वििेर् आिश्मक्ताको आधायभा हेयचाह गन ेिा 
सहमोगीको अबाि हुनु, सहामक साभग्री तथा आिासीम 
सुविधाको अबाि हुनु, तागरभ प्राप्त गिऺकको नहुनु, 
गिऺकहरूिाट सकायात्भक य सहमोगी व्मिहाय नऩाउनु 
रगामत सभाज, ऩरयिायभा ऩगन अझै अऩाङ्गता बएका िारिागरकारे ऩढ्न सक्दैनन बन्द्ने बािना विद्यभान यहहयहनु 
जर्सता कुयाहरू मर्सता िारिागरकाहरूराई विद्यारमको ऩहुॉचिाट िस्चचत गन ेभुख्म अियोधहरू हुन बगन खौुरासा गरयएको 
छ । अऩाङ्गता अगधकायको ऩऺभा काभ गन ेसॊर्सथा, गिऺक, सयकायी अगधकृत, िारिागरका, अऩाङ्ता बएका मुिा, तथा 
तीनका अगबबािक गरय १०० जनासॉगको प्रत्मऺ अन्द्तयिातााको आधायभा तमाय ऩारयएको बगनएको प्रगतिेदनभा खौास गयेय 
िौविक, भनोसाभास्जक, अहटज्भ य सुनाइ सम्िस्न्द्ध अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको िैस्ऺक अिर्सथा ज्मादै नै दमनीम 
यहेका कुया उल्रेखौ गरयएको छ ।  
 अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको विद्यारम बनाा दय सिैबन्द्दा कभ यहेको य विद्यारम छोड्ने दय अगतनै उच्च 
यहेको कुया उल्रेखौ गदै प्रगतिेदनभा उगनहरूराई अझै ऩगन घयभा िाॉधेय यास्खौने, विद्यारमभा ऩगन कुनै छुट्टै कोठाभा 
िेिार्सता ऩूिाक यास्खौने रगामत उनीहरू अन्द्म िारिागरकाहरू य गिऺकिाट विगबन्द्न हकगसभका दवु्मािहायको गिकाय हुनु 
ऩयेको य ऩाॉच सात िर्ा सम्भ ऩगन एउटै कऺाभा िर्सन िाध्म बैयहनु ऩयेको कुया उल्रेखौ गरयएको छ । मसैगरय प्रगतिेदनरे 
सयकायका नीगत, कामाक्रभ य कानूनहरूरे ऩगन मर्सता िारिागरकाको गिऺाराई ऩमााप्त सॊिोधन गना नसकेको य प्रबािकायी 
अनुगभन सॊमन्द्त्र य ऩिगतको अबािभा बएका नीगत य कानूनहरू ऩगन कामाान्द्िमन हुन नसकेको कुया उठाएको छ ।   

नेऩारभा अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको िैस्ऺक बविश्म खौोगसएको छ ।                    

-ह्यभुनयाइट्स िाच  
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अऩाङ्गता सभाचायअऩाङ्गता सभाचाय  िर्ा िर्ा ३३, , अॊक अॊक ३३, , अगष्ट अगष्ट २०११२०११  
मसका िािजुद प्रगतिेदनरे िाॉके य बक्तऩुय स्जल्राभा गरयएका सभािेिी गिऺाका केहह याम्रा अभ्मासहरुराई ऩगन उल्रेखौ 
गयेको छ । नेऩारभा काभ गरययहेका अन्द्तयाविम गैय सयकायी गनकाम, हद्वऩऺीम विकास गनकाम, य यािसॊघीम गनकामहरूरे 
ऩगन अऩाङ्ता बएका िारिागरकाहरूराई गिऺाको भुरधायभा ल्माउन कुनै ठोस य उल्रेखौनीम काभ गना नसकेको कुया 
ऩगन प्रगतिेदनरे औलँ्माएको छ । ऩत्रकाय सम्भेरन य सयोकायिाराहरूसॉगको अन्द्तयकृमा गरय दइु चयणभा विबाजन 
गरयएको उक्त सभायोहभा अध्ममनरे ल्माएका नगतजाहरू य प्रगतिेदनरे विगबन्द्न सयोकायिारा गनकामहरूराई हदएका 
सुझािहरूको िायेभा ह्यभुनयाइट्स िाचका प्रगतगनगध तथा मस अध्ममनका प्रभुखौ अध्ममनकताा श्री Shantha Rau Barriga 

रे प्रर्सतुगत गनुाबएको गथमो । कामाक्रभभा प्रगतिेदनभागथ आफ्नो प्रगतकृमा याख्दै गिऺा विबागका बूतऩूिा गनदेिक डा. 
अरूण कुभाय गतिायीरे प्रगतिेदनरे हदएका सुझािहरू प्रगत सकायात्भक हुॉदै  प्रगतिेदनभा अऩाङ्गता बएका 
िारिागरकाहरूको गिऺाको रागग सयकायरे केहह ऩगन गना नसकेको बन्द्ने उल्रेखौ गरयएकोभा आफ्नो असहभगत यहेको 
िताउनु बमो य सभाहहत गिऺा अन्द्तगात सयकायरे गयेका विगबन्द्न काभहरूको िायेभा जानकायी हदनुबमो । कामाक्रभभा 
उऩस्र्सथत विगबन्द्न सयोकायिारा गनकाम, अऩाङ्ता बएका व्मवक्तद्वाया सॊचागरत सॊर्सथाका प्रगतगनगधहरूरे सयकायरे काभ 
गना खौोजेको बएताऩगन सो कुया कृमाकराऩको सॊख्मा िढाउने, प्रकृमा गनभााण गन े कुयाभा भात्र गसगभत यहेको तय 
गुणर्सतय िवृि, ऩरयणाभ य अनुगभन तपा  उदागसन यहेको कुया व्मक्त गयेका गथए ।  

गाजा मुिा क्रि िाग्रुङको आमोजना तथा प्रान 
नेऩारको आगथाक साझेदायीभा श्रािण ५ देखौी ९ गते सम्भ 
िाग्रुङको जमा होटरभा स्जल्राको नि गहठत अऩाङ्गता 
सम्िन्द्धी स्जल्रा सॊजारराई ऺभता विकास सम्िन्द्धी ५ 
हदने तागरभ प्रदान गरयमो । स्जल्राभा उऩरब्ध साधन य 
स्रोतराई एहककृत य ऩायदिॉ ढॊगरे अऩाङ्गता बएका 
व्मवक्तहरूको हक अगधकाय सॊयऺण य सम्ििानका  ऩऺभा 
ऩरयचारन गना य गयाउने उदे्दश्मका साथ गठन गरयएको 
उक्त स्जल्रा सॊजारका  प्रगतगनगधहरूराई उक्त ५ हदनभा 
अऩाङ्गता विर्मभा िनेका कानून, नीगत गनमभ य 
कामाक्रभहरूको िायेभा अगबभुखौीकयण गयाउनुका साथै 
अऩाङ्गताको अगधकायभा आधारयत अिधायणा, अऩाङ्गता 
बएका व्मवक्तहरूको अगधकाय सम्िन्द्धी अन्द्तयाविम 
भहासॊधी २००६, नेततृ्ि विकास, अऩाङ्गता अगधकायको 
रागग ऩैयिी तथा सभदुामभा आधारयत ऩुनर्सथााऩनाको 
अिधायणाको िायेभा प्रगिऺण प्रदान गरयएको गथमो । 
तागरभको क्रभभा बक्तऩुय स्जल्राभा अऩाङ्गता सम्िन्द्धी 
स्जल्रा सॊजाररे गयेका याम्रा काभ य उऩरब्धीहरूका 
िायेभा ऩगन अनुबि आदान प्रदान ऩगन गरयएको गथमो । 
तागरभभा विगबन्द्न विर्मभा प्रगिऺण हदनको रागग   

ऩुनर्सथााऩना य विकासका रागग स्रोत केन्द्र नेऩार बक्तऩुयराई 
स्जम्भा हदइएको गथमो बने उक्त सॊर्सथािाट उऩरब्ध 
गयाइएका प्रगिऺकहरुरे प्रगिऺण हदनुबएको गथमो ।  
२० जनाको सहबागगता यहेको उक्त तागरभको अस्न्द्तभ हदन 
तागरभको सभाऩन गनुा ऩूिा स्जल्राका विगबन्द्न  
सयोकायिारा सयकायी गनकाम य याजनैगतक दरका 
प्रगतगनगधहरूसॉग २ घण्टाको अन्द्तयकृमा कामाक्रभ ऩगन 
आमोजना गरयएको गथमो । उक्त कामाक्रभभा स्जल्रा 
सॊजारका प्रगतगनगधहरूरे प्रभुखौ स्जल्रा अगधकायी रगामत, 
स्जल्रा गिऺा कामाारम, स्जल्रा जनर्सिार्स्म कामाारम, 
स्जल्रा कृर्ी कामाारम, गभहहरा तथा िारिागरका कामाारम, 
स्जल्रा घयेरु कामाारम, स्जल्रा विकास सगभगत रगामतका 
प्रगतगनगधहरू सभऺ अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरूका 
सिारहरूराई सम्िस्न्द्धत गनकामहरूरे कसयी सभािेिीकयण 
गयेको छ बन्द्ने िायेभा सिारहरू गयेका गथए बने 
सयोकायिारा गनकामका प्रगतगनगधहरूरे आपुरे हारसम्भ गदै 
आएका काभहरूको िायेभा जानकायी गयाउनुका साथै आगाभी 
हदनभा स्जल्रा सॊजारको साथ गरएय सभािेिीकयण हुन 
िाॉकी कुयाहरुराई अगाडी िढाउने प्रगतििता जनाए ।  

िाग्रुङभा अऩाङ्गता सम्िन्द्धी स्जल्रा सॊजारराई ऺभता विकास तागरभ  
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अऩाङ्गता सभाचायअऩाङ्गता सभाचाय  िर्ा िर्ा ३३,,  अॊक अॊक ३३, , अगष्ट अगष्ट २०११२०११  

गाजा मुिा क्रि, भहहरा तथा िारिागरका कामाारम िाग्रुङ, 
िाग्रुङ नगयाऩागरका य प्रान नेऩारको सॊमुक्त साझेदायीभा 
िाग्रुङ स्जल्राभा २०६७ सारभा अऩाङ्गता सम्िन्द्धी घयधुयी 
नक्िाङ्कन सम्ऩन्द्न बइ प्रगतिेदन सभेत प्रकािन बैसकेको छ । 
नेऩार सयकायरे २०६३ सारभा गयेको अऩाङ्गताको ऩरयबार्ा य 
िगॉकयणराई भुख्म आधाय भागन भहहरा िारिागरका तथा 
सभाजकल्माण भन्द्त्रारमरे प्रदान गयेको त्माॊक सॊकरन पायभ 
य गनदेगिका अनुसाय सम्ऩन्द्न गरयएको मस घयधुयी नक्िाङ्कनरे 
स्जल्राभा कुर अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरूको सॊख्मा ४१२४ 
देखौाएको छ । नगतजा अनसुाय कूर अऩाङ्गता बएका 
व्मवक्तभध्मे २३४५ (५६.९%) ऩुरुर्, १७६८ (४२.९%) भहहरा य ११ 
(०.२%) जना तेस्रो गरङ्गी यहेको ऩाइएको छ । मस ैगरय कुर 
अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरूभा १८ िर्ा भुगनकाहरूको सॊख्मा ३३% 
यहेको ऩगन प्रगतिेदनरे देखौाएको छ । अऩाङ्गताको प्रकायको 
आधायभा हेदाा सिबैन्द्दा िढी ५५.१% िायीरयक अऩाङ्गता, 
दोस्रोभा िहहया १२.३% य तेस्रोभा दृवष्ट सम्िन्द्धी अऩाङ्गता १०.८% 
यहेको ऩाइएको छ । अऩाङ्ताको कायणहरूराई हेन े हो बने 
सिैबन्द्दा िढी ३३.६% जन्द्भजात सभर्समा देस्खौएको छ बने २६% 
दघुाटना तथा चोटऩटक यहेको छ । अऩाङ्ताको खौास कायण 
खौुल्न नसकेका िा िताउन नसक्नेहरूको सॊख्मा ऩगन उल्रेख्म 
(२६.७%) न ैयहेको छ । मस ैगरय िाग्रुङ स्जल्राभा अऩाङ्गता 
बएका व्मवक्तहरूको गिऺाको अिर्सथाराई हेदाा झण्डै ३९% को 
भात्र हारसम्भ कुनै न कुनै रूऩभा गिऺाभा ऩहुॉच यहेको देस्खौन्द्छ  

िाग्रुङ स्जल्राभा ४१२४ अऩाङ्ता बएका 
व्मवक्त  

नमाॉ िन्द्ने सॊविधान तथा कानूनहरु अि 
UNCRPD को बािना अनुकुर हुनुऩन े। 

  सॊर्सथाका प्रगतगनगध गरय ९० जना सहबागी यहेको उक्त 
अन्द्तयकृमाभा नेऩाररे अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरूको अगधकाय 
सम्िन्द्धी भहासॊधी अनुभोदन गयेको ऩरयपे्रऺभा नमाॉ "सॊविधान य 
कानूनहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुका सिारहरू" सम्िन्द्धी 
कामाऩत्र आमोजक सॊर्सथाको तपा िाट ऩेि गरयएको गथमो बने 
सयोकायिारा भन्द्त्रारम, भहहरा िारिागरका तथा सभाजकल्माण 
भन्द्त्रारमको तपा िाट नेऩारका कानूनहरूराई भहासॊधी अनुकुर 
िनाउने सन्द्दबाभा हारसम्भ सयकायिाट बए गयेका काभहरूको 
िायेभा य अऩाङ्गता अगधकायको रागग हारसम्भ याज्मरे गयेका 
काभ य उऩरब्धीहरूको िायेभा अको कामाऩत्र ऩेि गरयएको गथमो 
। कामाऩत्र प्रर्सतगुत ऩश्चात छरपरको क्रभभा विगबन्द्न भन्द्त्रारम य 
सयोकायिारा गनकामिाट आएका प्रगतगनगधहरूरे कामाऩत्रभागथ आ-

आफ्ना विचायहरू याखेौका गथए बने आ-आफ्नो भन्द्त्रारम 
अन्द्तगात िन्द्ने िा सॊसोधन हुने कानूनहरूभा िा कामाक्रभहरूभा 
अऩाङ्गताका सिारहरूराई सभेट्न सकेसम्भ प्रमास गन े
प्रगतििता जाहेय गदै मसको रागग अऩाङ्गता अगधकायभा काभ 
गन ेसॊर्सथाहरूको सकायात्भ सहमोग आिश्मक यहेको कुया व्मक्त 
गयेका गथए । कामाक्रभभा उऩस्र्सथत अन्द्म सहबागीहरूरे 
भहासॊधीराई याज्मरे अि अनुभोदन गरयसकेको हुनारे मसको 
कामाान्द्िमनभा सयकाय अि गॊगबयताऩिूाक राग्नुऩन े कुया 
औलँ्माएका गथए।  कामाक्रभभा वििेर् अगतगथको रूऩभा सहबागग 
हुनुबएका नेकऩा एभारे का प्रभुखौ सचेतक गबभ आचामारे नमाॉ 
िन्द्ने सॊविधानभा अऩाङ्गता बएका व्मवक्तका सिारहरूराई 
सभािेि गयाउन आपुरे सॊसदभा य आफ्नो ऩाटॊभा सकेसम्भ 
प्रबाि ऩान ेकोगिस गन ेकुया व्मक्त गनुाबमो । वििेर् अगतगथको 
रूऩभा सहबागी अकाा सहबागी भहहरा िारिागरका तथा 
सभाजकल्माण भन्द्त्रारमका सगचि श्री आनन्द्द प्रसाद ऩोखे्रर रे  
भहहरा भन्द्त्रारम विद्यभान कानूनहरूराई भहासॊधी अनुकुर 
सॊिोधन गयाउन य मस ै िर्ा गबत्रभा सोहह अनुसाय अऩाङ्गता 
सम्िन्द्धी विर्सततृ याविम नीगत तथा कामामोजना ल्माउन 
प्रमत्निीर यहेको कुया व्मक्त गनुाबमो । कामाक्रभ इस्न्द्डऩेन्द्डेन्द्ट 
गरगबङका अध्मऺ श्री गणेि के.िी.को अध्मऺताभा सम्ऩन्द्न 
बएको गथमो ।  

इन्द्डीऩेन्द्डेन्द्ट गरगबङ सेन्द्टय काठभाडौको आमोजना तथा भहहरा 
िारिागरका तथा सभाजकल्माण भन्द्त्रारमसॉगको साझेदायीभा 
श्रािण १९ गते िानेश्वयस्र्सथत सॊिैधागनक सॊिाद केन्द्रभा नमाॉ 
सॊविधानभा अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरूका सिारहरू विर्मक एक 
हदने अन्द्तयकृमाको आमोजना गरयमो । गिऺा विबाग, र्सिार्स्म 
सेिा विबाग, सूचना विबाग, र्सथानीम विकास भन्द्त्रारम रगामत 
११ िटा केन्द्रीम सयकायी गनकामका प्रगतगनगध य  
अऩाङ्गताअगधकायको ऺेत्रभा कामायत र्सिािरम्िी सॊर्सथा, 
भानिअगधकायिादी सॊर्सथा, ऩत्रकाय य अन्द्तयाविम गैय सयकायी 
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प्रोजेरयमा (ProGeria) एक िॊिाणुगत सभर्समा 
-डा.भहेन्द्र िहादयु भल्र   

बायतका प्रगिि अगबनेता अगभताब िच्चन द्वाया अगबगनत 
एक हहस्न्द्द चरगचत्र " ऩा " भा अगभताब िच्चनरे मर्सतै 
सभर्समा बएका व्मवक्तको बूगभका गनिााह गयेका छन ्। मस 
चरगचत्ररे ऩगन मस सभर्समाको िायेभा िुझ्नराई गनकै 
भद्यत ऩुमााउॉछ । 
मसको कायणराई हेदाा ९० प्रगतित मर्सतो सभर्समा बएका 
िारिागरकाभा कोिभा हुने एक प्रकायको Lamin A नाभक 
प्रोटीनको अबाि यहेको ऩाइएको छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

सॊकरन तथा प्रर्सतुगत  
डा. भहेन्द्र िहादयु भल्र  
प्रभुखौ फारयोग र्सिार्स्म वििेर्ऻ  
बक्तऩुय अर्सऩतार                 
(रेखौक र्सिमॊ ऩगन एक िायीरयक अऩाङ्गता बएका व्मक्त 
हुन)   

प्रोजेरयमा ProGeria ग्रीक बार्ाको Progeros बन्द्ने िब्दिाट 
आएको हो जसभा Pro को अथा "ऩहहरे" 'before' बन्द्ने 
हुन्द्छ बने geras को अथा "ििृािर्सथा"  'old age' बन्द्ने हुन्द्छ 
। तसथा मो उभेय अनुसाय ििृािर्सथा आउनु ऩन ेसभम ऩूिा 
नै भागनसभा ििृािर्सथा आउने सभर्समा हो । मो अत्मन्द्त 
थोयै भात्र िच्चाहरूभा देस्खौने एक िॊिाणुगत अिर्सथा हो य 
मो जुनसुकै िॊिभा ऩगन देखौा ऩना सक्छ । मो योगको 
िायेभा ऩहहरोऩटक सन १८८६ भा िेरामतका Dr. Jonathan 

Hutchinson रे य ऩगछ १८९७ भा Hastings Gilford रे 
व्माख्मा गयेका हुन । त्मसैरे मसराइ Hustchison-Gilford 

Progeria Syndrome (HGPS) ऩगन बगनन्द्छ । जुम्ल्माहा य 
आभा फािुको उभेय िढी हुॉदा मो योग राग्ने गयेको ऩाइएको 
छ । मो योगको रऺण एक िर्ा बन्द्दा भुगनको िच्चाभा 
नदेस्खौन सक्छ तय छारा कडा ऩाइएभा, अनुहायको 
भध्मबाग गनरो हुने, नाक ्माप्चो बएभा मर्सतो 
सभर्समाको िॊका गना सहकन्द्छ । मस िाहेक साभान्द्म 
रुऩभा िायीरयक विकास नहुनु, अनुहाय िुढो जर्सतो देस्खौनु, 
ियीयबयी यँ नहुनु, जोनॉ कडा हुनु, हहॉड्न िर्सन असस्जरो 
हुनु, छारा भुनी िोसो नहुनु, उचाईको आधायभा तौर कभ 
हुनु, छोटो कद, टाउको ठुरो हुनु, गुप्ताङ्गको विकास नहुनु, 
आॉखौा चस्म्करो य र्सिय चको हुनु, कानको बाग हहुनु आहद 
मसका अन्द्म रऺणहरू हुन । छारा य हड्डीभा देखौा ऩन े
रऺणहरू बने २ िर्ाको उभेयदेखौी देस्खौन्द्छन ्।  
प्रोजेरयमाको सभर्समा बएका व्मवक्तको और्त आमु १३.४ 
िर्ा हुन्द्छ य मो सभर्समा ७ देखौी २७ िर्ासम्भको उभेयभा 
देखौा ऩना सक्छ । मर्सता सभर्समा बएका व्मवक्तहरूको भतृ्मू 
प्राम भुटु तथा हदभागको निाको सभर्समाको कायणिाट 
हुन्द्छ । तय अऩिाद र्सिरूऩ जाऩानभा मर्सतो सभर्समा 
बएका एक व्मवक्तको भतृ्मू ४० िर्ाभा बमो । मस 
सभर्समाको हारसम्भ कुनै उऩचाय छैन तय पीजीमोथेयाऩीरे 
भाॊिऩेिीहरू खौुम्चनेऩनराई कभ गना बने केहह भद्यत 
ऩुमााउन सक्छ । 
 

प्रोजेयीमा बएको एक िारक  


